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UŽ 15 ROKOV PRACUJEME NA SLOVENSKOM
TRHU PRE NÁROČNÝCH KLIENTOV
A ZAMESTNÁVAME SKVELÝCH ĽUDÍ.
VĎAKA ICH ŠIKOVNOSTI A VYSOKEJ
ODBORNOSTI RASTIEME KAŽDÝM ROKOM.
DOSAHUJEME VÝSLEDKY, KTORÉ BY SME VÁM
RADI NA NASLEDUJÚCICH STRANÁCH
PREDSTAVILI. VÝSLEDKY, KTORÉ NÁM
DO NASLEDUJÚCICH ROKOV PRIPRAVILI
PEVNÝ ZÁKLAD PRE EXPANZIU
DO ĎALŠÍCH KRAJÍN.

33,8%
RAST PRIDANEJ
HODNOTY

30,8%

27,3%

RAST
HOSPODÁRSKEHO
VÝSLEDKU

NÁRAST POČTU
ZAMESTNANCOV

12,4%
RAST TRŽIEB

EXPANDUJEME.
TEMPEST MÁ AMBÍCIE POSKYTOVAŤ
VYSOKÚ PRIDANÚ HODNOTU
VO FORME IT RIEŠENÍ AJ ZÁKAZNÍKOM
V REGIÓNE STREDNEJ EURÓPY.

TEMPEST JE NA TRHU 15 ROKOV.
KONŠTATOVANIE, FAKT, INFORMÁCIA...
PO PÄTNÁSTICH ROKOCH SA ZVYKNE POZERAŤ SPÄŤ
A HODNOTIŤ. TO, ČO OKREM MNOHÝCH SKÚSENOSTÍ
POVAŽUJEM DNES ZA DÔLEŽITÉ, NIE JE LEN MINULOSŤ,
ALE AJ POHĽAD PRED SEBA. ČAKAJÚ NÁS NOVÉ VÝZVY,
KTORÉ SME ODHODLANÍ S REŠPEKTOM NAPLNIŤ
A SME NA NE PRIPRAVENÍ.

Pri pohľade do budúcnosti
TEMPEST-u by sme chceli
naďalej rásť nad relevantným
trhom a docieliť to ďalším
organickým rastom podporeným aj novými akvizíciami. Rast
spájam i s investíciami
do kľúčových kompetencií
firmy, do nových odborníkov
a perspektívnych technologických oblastí.

vidím priestor pre ďalšie zvyšovanie podielu outsourcingových
služieb. TEMPEST má ambície
prekročiť hranice Slovenska
a poskytovať vysokú pridanú
hodnotu vo forme IT riešení aj
zákazníkom v regióne strednej
Európy. Začíname poskytovať
naše služby vo forme integrácií,
konzultácií a outsourcingu v
Českej republike.

Naďalej chceme byť kvalifikovaným partnerom pre štátnu
správu a aktívne sa podieľať na
projektoch operačného programu informatizácie Slovenska. V
rámci info-komunikačných projektov vo všetkých odvetviach

Dovoľte mi, prosím, poďakovať
všetkým našim zákazníkom a
zamestnancom. Vyrástli sme
vďaka vám.
Ing. Mgr. Peter Krásny
generálny riaditeľ

TEMPEST je dnes neprehliadnuteľnou spoločnosťou. Vyrástli sme a
máme za sebou množstvo náročných info-komunikačných projektov. Pätnásť rokov existencie ešte nemusí zaručovať úspech, ale
pre mňa znamená dôveru zákazníkov voči nám, obojstranný rešpekt a vzájomne korektné vzťahy. Na druhej strane je to obdobie,
kde pri budovaní spoločnosti stáli moji kolegovia, ktorí patria medzi
najlepších a sú skutočnými nositeľmi hodnôt.
Rok 2006 považujem za úspešný nielen kvôli historicky najvyšším
hospodárskym ukazovateľom. Do našich radov pribudli nové tváre
a získali sme mnohé ocenenia od svetových výrobcov IT. V roku
2006 sme zvládli ďalšiu z akvizícií, prevzali sme spoločnosť
Login, a. s. Potvrdili sme tak pozíciu lídra v poskytovaní IT riešení
a naďalej sme jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich IT
spoločností na Slovensku. Za našim úspechom je kombinácia
viacerých faktorov, najmä však dlhodobé úsilie mojich spolupracovníkov a strategické rozhodnutia, ktoré sme urobili v minulosti.
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SME POPREDNÝ SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR
POSKYTUJEME VYSOKÚ PRIDANÚ HODNOTU
PRE BIZNIS ZÁKAZNÍKOV
MÁME TÍM S 15-ROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI V ICT
SME JEDNA Z NAJRÝCHLEJŠIE RASTÚCICH ICT
FIRIEM V STREDNEJ EURÓPE
MÁME SKVELÝCH ĽUDÍ – ÚSPEŠNÝCH,
MOTIVOVANÝCH, SKÚSENÝCH,
CERTIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOV
KLADIEME DÔRAZ NA SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA
– MÁME VYBUDOVANÝ UNIKÁTNY INTEGROVANÝ
SYSTÉM RIADENIA KVALITY

POSLANIE SPOLOČNOSTI
Poslaním spoločnosti TEMPEST je poskytovať vysokú pridanú hodnotu pre biznis zákazníkov vo forme
info-komunikačných riešení a služieb. Pridanou hodnotou priamo prispievame k zlepšeniu konkrétnych
obchodných ukazovateľov dôležitých pre našich klientov. Poslanie spoločnosti napĺňame poskytovaním
technologických riešení a nástrojov potrebných na akceleráciu obchodných činností organizácií. Kooperáciou technologických divízií spoločnosti, orientovaných na rôzne oblasti ICT, zabezpečuje
TEMPEST komplexnosť riešení, služieb a spojenie poznatkov zo širokej oblasti informačných technológií. TEMPEST poskytuje platformovo nezávislé info-komunikačné riešenia a služby. Pokrýva celý vývojový cyklus produktu – od analýzy, konzultácie požiadaviek a prostredia, cez návrh optimálneho riešenia
a prípadný vývoj, resp. implementáciu. Súčasťou je integrácia riešení, zabezpečenie plnej podpory
počas trvania záručného i pozáručného obdobia a outsourcing ICT.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
História spoločnosti TEMPEST
na slovenskom trhu informačných technológií sa začala
písať v roku 1992. V súčasnosti
TEMPEST presahuje hranice
Slovenska a kvalitnými službami a riešeniami začína oslovovať zákazníkov aj v regióne
strednej Európy. Významná
udalosť v živote firmy sa udiala
v roku 2004, kedy sme úspešne prebrali spoločnosť Protect
e-Data, s.r.o. Kľúčovým akcelerátorom v histórii firmy bolo
spojenie spoločnosti Tempest,
s.r.o., UNIT, spol. s r. o., a
Computel, s.r.o. v roku 2005.
Po transformácii na akciovú
spoločnosť vznikol silný a
významný systémový integrátor
TEMPEST, a.s. Plody z fúzie
sme zbierali už v tom istom
roku. Vďaka spojeniu potenciálov spoločností sme dosiahli
synergický efekt a dospeli k
symbolickému 1+1=3. V roku
2006 sme pokračovali v nastúpenom trende a naďalej rýchlo
rástli - koncom septembra sa
uskutočnilo zlúčenie spoločnosti LOGIN, a.s. so spoločnosťou TEMPEST, a.s.

RIADENIE KVALITY
Dovoľte nám predstaviť významný dôkaz kvality a zodpovedného prístupu k našim
zákazníkom. Spoločnosť
TEMPEST má ako prvá IT firma
na Slovensku vybudovaný Integrovaný Manažérsky Systém
(IMS) podľa medzinárodných
štandardov ISO 9001:2000
(systém manažérstva kvality),
ISO 14001:2004 (systém environmentálneho manažérstva) a
ISO/IEC 27001:2005 (systém
manažérstva informačnej bezpečnosti). Certifikát o IMS sme
získali od renomovanej certifikačnej spoločnosti TÜV NORD
CERT GmbH so sídlom v
nemeckom Essene. TEMPEST
je zároveň jednou z prvých
slovenských IT spoločností,
ktorá implementovala systém manažérstva informačnej
bezpečnosti ISO/IEC 27001.
Integráciou zavedených manažérskych systémov spoločnosť
zvýšila efektívnosť ich riadenia
s cieľom prispieť k spokojnosti
zákazníkov v ešte väčšej miere.
Všetky tri systémy sú zavedené pre oblasť informačných a
komunikačných riešení, služieb,
vývoja softvéru, predaja, inštalácií, poradenstva a servisu
informačných a komunikačných systémov. Vybudovaný
IMS nás oprávňuje považovať

sa za zodpovednú spoločnosť s komplexnými službami
vynikajúcej kvality. Certifikát k
systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/
IEC 27001:2005 zaručuje, že
spoločnosť kontrolovane chráni
informácie a pristupuje k nim
v súlade s princípmi svojho
podnikania. Implementovaním
takejto normy spoločnosť zároveň potvrdzuje súlad s relevantnými právnymi normami, ako aj
schopnosť kontinuálne poskytovať svoje služby v prípade
katastrofy.
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TÍM
Najcennejším aktívom firmy je
silný tím motivovaných a certifikovaných špecialistov, ktorí
majú skúsenosti z najnáročnejších projektov. Spoločnosť má
vo svojich radoch špičkových
expertov v kľúčových odvetviach IT, schopných zabezpečiť
technickú stránku projektových
riešení a ich realizáciu. V oblasti
riadenia ľudských zdrojov sa
spoločnosť zamerala na zvyšovanie kvalifikačného potenciálu
zamestnancov, rozvíjanie tímového ducha a budovanie lojality
a spokojnosti zamestnancov.
V roku 2006 sme zamestnávali
176 kmeňových zamestnancov,
ktorí boli podporení ďalšími
externými konzultantmi. 63 %
zamestnancov tvoria odborníci
s vysokoškolským vzdelaním.
Priemerný vek v spoločnosti je
31 rokov. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac ako 200
odborníkov a certifikovaných
špecialistov.

ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
Spoločnosť sa okrem divízií obchodu a prevádzky skladá zo štyroch technologických divízií: Services, NetSec, INdev a Ambit.
Divízia Services poskytuje komplexné riešenia a služby s vysokou
pridanou hodnotou pre oblasti infraštruktúry, systémov, sieťových
a komunikačných technológií, ako aj zabezpečenie prevádzky ICT.
V náplni divízie sú konzultačné činnosti, post-sales podpora a outsourcing ICT. Divízia komplexne pokrýva aj oblasť bezpečnosti sietí.
Divízia NetSec sa profiluje v oblasti komplexných riešení zameraných na bezpečnosť informačných systémov. Táto oblasť je pokrytá
celoplošne so zameraním na služby a riešenia v oblasti riadenia
informačnej bezpečnosti a systémov manažérstva, ako aj na implementáciu a podporu technologických riešení v oblasti aplikačnej
bezpečnosti.
Divízia INdev sa orientuje na vývoj softvéru v oblasti media on
demand, bilingových a portálových riešení, tvorbu e-business,
e-commerce, intranetových a internetových aplikácií založených na
moderných a dynamicky sa rozvíjajúcich technológiách.
Divízia Ambit sa špecializuje na poskytovanie komplexných riešení
v oblasti manažmentu IT služieb, konzultačných činností a komplexných riešení pre centrálnu správu prevádzky IT. Riešenia divízie
Ambit pomáhajú zákazníkom zlepšovať prevádzku a kvalitu poskytovaných IT služieb a štandardizovať vnútorné procesy. Ponúkané
komplexné riešenia v oblasti správy ICT vychádzajú zo všeobecne
akceptovaných odporúčaní ITIL, resp. eTOM.

PARTNERSTVÁ A CERTIFIKÁTY
TEMPEST sa počas svojej pätnásťročnej existencie orientoval na
budovanie profesionálnych a blízkych vzťahov so svojimi partnermi
a dodávateľmi. Spoločnosť dosiahla významné úrovne partnerstiev
a odborných certifikácií u veľkých zahraničných spoločností na poli
informačných technológií.
Medzi najvýznamnejších partnerov TEMPEST-u patria Sun Microsystems, HP, IBM, Cisco, Symantec/Veritas, ORACLE, CheckPoint/
PointSec, RSA, BMC Software a VMWare.
• Sun Microsystems – „Sun partner roka“, TEMPEST získava
toto ocenenie pravidelne už od roku 1996. TEMPEST je Sun System Provider partner (StorageTek Specialty a Sun Java System
Specialty) a má certifikovaných špecialistov pre oblasti System
administration, Networking, Security, Sun Java, Storage a Clustering. TEMPEST je Sun ServiceProSM servisný partner s certifikáciou RESORT (poskytovanie Sun branded support), Infrastructure
Delivery Option (IDO) certification (Sun branded installation), SUN
Principal level ISV Partner.
• IBM - Business Partner v kategórii IBM pSeries Products, xSeries Products, storage Products. TEMPEST je IBM Authorized
Business and Service Partner roka 2005 pre xSeries Products,
IBM Storage Partner za rok 2005 (za rekordný predaj storageov). TEMPEST je IBM Partnerom roka 2006 pre oblasti eServer a
pSystem spolu s prislúchajúcimi službami. Zároveň máme najviac
certifikovaných odborníkov na softvér IBM Tivoli.

• Hewlett-Packard – HP Preffered Partner. V roku 2005 spoločnosť získala ocenenie „The Best Partner 2005“ v kategórii
software. Disponuje najširším know-how a najväčším tímom pre
oblasť HP OpenView a ocenením HP Open View partner of the
year 2006. TEMPEST je HP Open View Authorized Services
Integrator (SVI Partner). Úroveň servisných služieb bola ocenená
spoločnosťou HP uzavretím RAPA (Resource Alliance Partnership
Agreement) partnerstva. V roku 2005 sa TEMPEST stal ASMP
(Authorized Service Management Partner) partnerom HP a v roku
2006 ABSP (Accredited Business Solution Partner).
• Cisco – TEMPEST je Cisco Premier partner s technologickými
špecializáciami Express Foundation, Advanced Security, Advanced Wireless LAN a spoločnosť je v procese certifikácie pre
oblasť storage.
• Symantec – TEMPEST je Symantec Platinum Partner a taktiež
má všetky high-end špecializácie, ako sú high availability, data
protection a ďalšie. TEMPEST je jediná spoločnosť na Slovensku
s certifikáciou pre enterprise produkty.
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Ing. ROMAN ROŠTÁR
prevádzkový riaditeľ,
nar. 1967

Ing. Mgr. PETER KRÁSNY
generálny riaditeľ
a člen predstavenstva,
nar. 1973
Absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave,
odbor teoretická informatika a
programovacie systémy, a Ekonomickú univerzitu v Bratislave,
odbor informačné technológie.
V spoločnosti Tempest, s.r.o.
pôsobil od roku 1999. Po funkciách projektového manažéra a
obchodného riaditeľa bol menovaný na pozíciu generálneho
riaditeľa a člena predstavenstva
spoločnosti TEMPEST a.s.

Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v
Bratislave na katedre informatiky a výpočtovej techniky. Do
spoločnosti UNIT, spol. s r. o.,
nastúpil v roku 1995. O šesť
rokov neskôr sa stal jej generálnym riaditeľom a konateľom a
významnou mierou sa podieľal
na strategickom smerovaní
spoločnosti. Po zlúčení spoločností Tempest, s. r. o., a UNIT,
spol. s r. o., sa stal prevádzkovým riaditeľom spoločnosti,
pričom prebral zodpovednosť
aj za finančné riadenie.

Ing. ROMAN KRIŠKO
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva,
nar. 1971
Je absolventom Fakulty elektrotechniky na Vojenskej akadémii v Brne a Fakulty elektrotechniky na Vojenskej akadémii
v Liptovskom Mikuláši. Predtým, ako v roku 1997 nastúpil
do spoločnosti UNIT, spol. s
r. o., pracoval na Generálnom
štábe ASR v Trenčíne a na Ministerstve obrany SR v Bratislave. V spoločnosti UNIT pôsobil
najskôr ako Sales Manager,
neskôr ako obchodný riaditeľ.
Po fúzii spoločností zostal vo
funkcii obchodného riaditeľa a
stal sa členom predstavenstva
spoločnosti TEMPEST.

Ing. JOZEF ŠIPOŠ

PRED
STA
VEN
STVO
Predseda
predstavenstva
Peter Kotuliak

Generálny riaditeľ
Peter Krásny

Zmocnenec
integr. manažérskeho
systému
Miroslav Doležal

VÝKONNÉ
VEDENIE

Divízia obchodu
Roman Kriško
riaditeľ

Divízia Services
Jozef Šipoš
riaditeľ

Divízia Prevádzka
Roman Roštár
riaditeľ

Divízia Ambit
Peter Laco
riaditeľ

Divízia NetSec
Marcel Zanechal
riaditeľ

Divízia INDEV
Peter Kočiško
riaditeľ

Odd. pre produktový
marketing
Rastislav Chudík

Odd. Systémy
Mário Peťko

Human Resources
Martina
Redenkovičová

Odd. manažmentu
infraštruktúry
Rastislav Daniš

Odd. analytickej
bezpečnosti
Karin Gubalová

Odd. Project
management
Ľudovít Kuruc

Odd. Sales
Roman Kriško

Odd. Siete
Branislav
Baranovský

Odd.Financie
Miroslav Doležal

Odd. manažmentu
procesov a služieb
Radoslav Krochmaľ

Odd. aplikačnej
bezpečnosti
Marcel Zanechal

Odd. business
development
Viktor Mikulášek

OPO
Odd. podpory
obchodov

Odd. Outsourcing
Martin Zúggó

Vnútorný chod
Jaroslav Sýkora

Support
management
Miroslav Kišš

Logistika
Anna Vančová

Technology
department

Odd. marketing
Vojtech Kabáth
Call centrum

riaditeľ divízie Services,
nar. 1967
Je absolventom Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave.
Od roku 1997 pôsobil v spoločnosti UNIT, spol. s r. o., kde
prešiel pozíciami Sales Managera a výkonného riaditeľa. Po
fúzii v roku 2005 sa v spoločnosti TEMPEST stal riaditeľom
divízie Services.

CIO - Chief
information officer
Martin Prokop

Security manager
Karin Gubalová

JAVA
Jozef Ivanič

ORACLE
Peter Garaj

TOPOS
Viktor Mikulášek

Special development
Alojz Časný

Sekretariát

ĽUDSKÉ ZDROJE
„Našou najväčšou hodnotou
sú ľudia“ - znie to možno
ako klišé, ale je to tak. Okrem
toho, že sme na to hrdí, vieme
to aj patrične dokázať. Vedenie spoločnosti TEMPEST si
uvedomuje, že ani atraktívny
produkt, schopnosť osloviť
zaujímavých klientov či použitie
akejkoľvek z odporučených
alebo revolučných obchodných stratégií nezaručí úspech,
pokiaľ chýbajú kvalitní a lojálni
ľudia. Bez nich to nie je možné.
Preto zodpovedne a s pokorou
prehlasujeme: „VYRÁSTLI SME
VĎAKA VÁM“. Odkaz, ktorý je
viac ako zodpovedajúci nášmu
postoju voči zákazníkom a súčasne našim zamestnancom.
Žijeme v dynamickej dobe, v
oblasti informačných technológií to platí dvojnásobne. Nie
je jednoduché v každodennom
boji o expertov nájsť toho pravého „kolegu“, ale to nás nemôže odradiť. Preto nemôžeme
poľaviť v starostlivosti o tvorcov
našich hodnôt - zamestnancov
všetkých úrovní. Vytvárame
nové možnosti a pracovné
príležitosti pre flexibilných a
aktívnych kandidátov. Poskytujeme atraktívne prostredie pre
všetky technologické pozície,
konzultantov, obchodníkov i
manažérov.
Účasťou na lokálnych i medzinárodných projektoch vytvárame stabilné prostredie pre
každého nášho zamestnanca,

ĽUDSKÉ ZDROJE V ČÍSLACH
Spoločnosť TEMPEST prijala počas kalendárneho roka 2006
do svojich radov 38 zamestnancov, čím zvýšila svoj pracovný
potenciál oproti roku 2005 o 27 %. Pomerne veľký medziročný
nárast, avšak s logickým zdôvodnením. Rast nášho podnikania, atmosféra v pracovnom tíme a vytvorené podmienky pre
zamestnancov sú hlavnými dôvodmi prílivu nových profesionálov. Z celkového počtu zamestnancov má 63 % vysokoškolské vzdelanie, a to prevažne technického smeru. Keďže sme
spoločnosť zameraná na poskytovanie info-komunikačných
riešení a služieb, až 86 % zamestnancov sú muži. Priemerný
vek pracovníkov spoločnosti je 31 rokov.
Spoločnosť TEMPEST je rýchlorastúcou a dynamicky sa rozvíjajúcou firmou. Intenzívne podporujeme osobnostný i profesionálny rast svojich zamestnancov bez ohľadu na vek, vzdelanie, pohlavie či farbu pleti. Svedčí o tom aj fakt, že 45 % zamestnancov má absolvované certifikované školenia s vysokou
pridanou hodnotou. Vyrástli sme najmä vďaka nim – motivovaným a odborne zdatným zamestnancom.

ktorý sa svojim aktívnym prístupom k práci stáva strategickým článkom ďalšej existencie
našej firmy. Týmto synergickým
efektom dosahujeme vzájomnú
spolupatričnosť a značnú silu.
Profesionalita a odborné knowhow patrí medzi naše priority, a
preto na vzdelávanie kladieme
veľký dôraz. Za všetko hovorí
fakt, že takmer polovica našich
zamestnancov má certifikované
znalosti s najvyššou pridanou
hodnotou. Tento fakt je značnou konkurenčnou výhodou.
Jej priamy dopad je viditeľný vo

finančných výsledkoch spoločnosti TEMPEST. V roku 2006
sme do odborného vzdelania
investovali viac ako 2 mil. Sk.
Okrem možnosti odborného
rastu poskytujeme zamestnancom nadštandardné benefity,
vytvárame príležitosti pre športové a spoločenské aktivity,
teambuilingové a rodinno-relaxačné zážitkové programy a
v prípade potreby aj osobitný
prístup k potrebám každého
jednotlivca. Množstvo mimopracovných firemných aktivít si

získalo veľkú popularitu a stále
miesto v kalendári spoločnosti TEMPEST. Pätnásťročná
tradícia na slovenskom trhu,
ako i stále narastajúci počet
zamestnancov sú dostatočným
dôkazom toho, že starostlivosť
o „našich ľudí“ je na vysokej
úrovni, ktorú budeme v budúcnosti naďalej zlepšovať.

Martina Redenkovičová
manažér pre ľudské zdroje

TPP

dohoda

celkový počet zamestnancov k 31.12.2006

176

16

8

veková štruktúra

18-24

20

13

4

11%

25-29

68

2

2

39%

30-34

46

1

0

26%

35-39

26

0

0

15%

40 a viac

16

0

2

9%

SŠ

65

14

5

37%

VŠ

63%

vzdelanie

111

2

3

certifikované schopnosti

80

1

1

ženy

25

14%

muži

151

86%

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA

VZDELANIE

POHLAVIE

11% 18 - 24

37% stredoškolské

14% ženy

39% 25 - 29

63% vysokoškolské

86% muži

26% 30 - 34
15% 35 - 40
9% > 40

živnosť

45%

NÁŠ
TÍM
Bagi Patrik

Ďuriška Radko

Ivanič Jozef

Koreň Ľudovít

Lenčucha Ján

Očkaják Martin

Rončák Rastislav

Špes Bohdan

Vlková Mária

Baranovský Branislav

Durkot Jozef

Ivaničová Martina

Kotuliak Martin

Leporis Miloslav

Olexa Tomáš

Roštár Roman

Stanislav Martin

Vnenčák Peter

Bartolomej Michal

Dzurko Marek

Jakubík Marek

Kotuliak Robert

Lohazer Ľubomír

Pavlík Roman

Rovenský Martin

Štefanka Marian

Volný Drahomír

Bartošík Maroš

Farinič Igor

Jančat Miroslav

Kotuliaková Gabriela

Loman Julius

Pavlovič Branislav

Sadovský Adam

Šteruský Peter

Voskár Ján

Belyus Matúš

Fazekaš Luboš

Jančovič Maroš

Kovačič Michal

Lutter Juraj

Pernecký Otto

Salaj Michal

Šuchter Gabriel

Vrábel Martin

Benča Ľubomír

Fenik Andrej

Jaroščiak Rastislav

Kožányi Martin

Májek Daniel

Péti Peter

Salaničová Beata

Šúň Július

Vrábel Tomáš

Benci Peter

Fodor Martin

Ješková Katarína

Kraic Lukáš

Maluniak Milan

Peťko Mário

Sánta Gergely

Šutka Dušan

Vranová Martina

Benický Peter

Francisci Erik

Ježek Vladimír

Kralovič Martin

Malý Ján

Peťovský Tomáš

Šašinková Veronika

Švajdlenka Juraj

Wagner Mikuláš

Borovičková Ingrid

Franz Robert

Kabáth Vojtech

Krásny Peter

Marek Iulius

Petruš Ladislav

Sciranka Miroslav

Sýkora Jaroslav

Zanechal Marcel

Brabcová Karin

Garaj Peter

Kadlečík Marek

Kravčík Vladimír

Margulová Silvia

Pevný Michal

Šilhárová Natália

Tatarová Mária

Zatko Roman

Brestovanský Alexander

Gembala Marián

Kalafús Marián

Kriško Roman

Marko Martin

Plančár Juraj

Šiller Roman

Toldyová Andrea

Zelem Marek

Brnák Daniel

Gergel Anton

Kaššák Peter

Krochmaľ Radoslav

Martinisková Zdenka

Poláček Vlastimil

Šimkovič Peter

Tomash Beata

Zelenka Peter

Buchta Daniel

Griga Juraj

Kišš Matej

Krochta Emil

Maruniak Alexander

Pongrác Peter

Šipoš Jozef

Topolčányová Simona

Zigová Michaela

Časný Alojz

Hajduček Martin

Kišš Miroslav

Kubranová Zuzana

Matuška Peter

Porubcová Viera

Sirota Radoslav

Török Tamás

Žižlavský Miroslav

Čermák Boris

Hanzalíková Monika

Klokner Luboš

Kukla Dalibor

Medo Aurel

Potančok Ivan

Šiška Peter

Trebatický Peter

Zuggo Martin

Čermák Michal

Heleši Vojtech

Knieža Peter

Kúkoľ Juraj

Mikulášek Viktor

Prítula Roman

Školník Radovan

Uličný Miloš

Chudík Rastislav

Hlavinka Miloš

Knoška Gabriel

Kuňák Ondrej

Mikulášiová Jana

Prokop Martin

Školníková Iveta

Urbán Igor

Čisáriková Zuzana

Holub Maroš

Kobyľan Pavol

Kupča Richard

Mikuláštík Ľuboš

Pšitek Miroslav

Škultéty Andrej

Vaculčík Juraj

Daniš Rastislav

Horníková Lucia

Kočiško Peter

Kuruc Ľudovít

Mitas Branislav

Raček Jozef

Slezák Jozef

Vančo Daniel

Depta Karol

Hrušovský Martin

Kocsis Kristián

Kvasnica Ondrej

Mojžiš Michal

Rajnohová Alžbeta

Sliacký Ján

Vančová Anna

Dirigáč Jaroslav

Hudačeková Eva

Koiš Ladislav

Kysela Patrik

Murín Marek

Redenkovičová Martina

Slovinský Patrik

Vanková Silvia

Dobrovodský Roman

Hurban Vladimír

Kolembus Marián

Laco Peter

Nagyová Eva

Repta Jaroslav

Šoltés Boris

Varga Štefan

Doležal Miroslav

Husár Marek

Kolesár Miroslav

Latták Ivan

Nečas Martin

Rischerová Monika

Sopko Peter

Vitko Igor

Dudáš Michal

Ikrényi Marek

Kontúr Branislav

Laufer Tomáš

Nosko Michal

Rolko Marek

Šoška Radoslav

Vlk Michal
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RAST
TRŽIEB

12,4%

IT INFRAŠTRUKTÚRA
A SYSTÉMY
Infraštruktúrne projekty, počnúc
konzultáciami a návrhom,
cez integráciu až po následnú podporu heterogénnych
IT infraštruktúr, patria medzi
základné kompetencie spoločnosti TEMPEST. Spoločnosť sa
dlhodobo zameriava na návrh a
implementáciu serverov, diskových, či páskových zariadení a
SAN infraštruktúr. Naši odborníci majú dlhodobé skúsenosti
s desktopovými zariadeniami a
tenkými klientmi. V rámci systémovej vrstvy sa orientujeme
na implementáciu operačných
systémov, databáz, na riešenia
vysokej dostupnosti, zálohovanie a replikáciu dát spolu
s konsolidáciou a utilizáciou
infraštruktúr. Medzi poskytované služby patrí implementácia
a integrácia, manažment IT
operácií, podpora, údržba či
outsourcing, formou ktorého
môžu byť tieto služby tiež poskytované.
Kľúčové platformy pre implementáciu, integráciu infraštruktúr a systémov TEMPESTu sú
Sun Microsystems, HewlettPackard, IBM, Veritas, Microsoft, Oracle a VMware.

SIETE A SIEŤOVÁ
KOMUNIKÁCIA
Súčasťou portfólia produktov spoločnosti TEMPEST sú
komplexné riešenia pre oblasť
sietí, ktoré sú zamerané na ich
tvorbu, bezpečnosť a dostupnosť. Základom sieťových
riešení a služieb sú routing a
switching technológie, riešenia
prenosu hlasu VoIP, multimediálne služby a wireless riešenia.
Súčasťou je tvorba virtuálnych
privátnych sietí pomocou rôznych spôsobov prístupu k sieťam. V oblasti bezpečnosti sietí
spoločnosť poskytuje firewall
riešenia, detekciu a prevenciu
prienikov, komplexnú správu
serverov z pohľadu bezpečnosti, riešenia na kontrolu obsahu,
ochranu webových stránok a
portálov, systémy vyhľadávania zraniteľností, penetračné
testovanie, realizáciu bezpečnostných či technologických
auditov a security monitoring
riešenia.
Významní technologickí partneri
pre oblasť sieťovej komunikácie
a bezpečnosti sú Cisco, Check
Point, Crossbeam, IBM Internet
Security Services, McAffee,
Enterasys, Trend Micro, Secure
Computing, Sophos, HP a
Network General.

VÝVOJ SOFTVÉRU
A APLIKÁCIÍ
Špecializovaný vývoj softvéru
a aplikácií, zameraných najmä
na distribúciu multimediálneho
obsahu, implementáciu billingových a portálových riešení, a
card management systémy sú
ďalšie z produktových oblastí
spoločnosti TEMPEST. Vývoj
softvéru pokrýva aj riešenia
Operational System Support
(OSS) a Business System Support (BSS). Medzi ďalšie riešenia v oblasti vývoja softvéru
patria internetové a e-business
riešenia, tvorba internetových
stránok, vývoj internetových
aplikácií a nástrojov na tvorbu
a správu obsahu internetových
serverov.
Najpoužívanejšie technologické
platformy pre vývoj softvéru
používané spoločnosťou TEMPEST sú SUN Java System
Access Manager, SUN Java
System Directory Server, SUN
Java System Portal Server,
Java, XML, J2EE Applications
(EJB), FatWire, Oracle, Apache,
Solaris…

RIE
ŠENIA
A
SLUŽ
BY
RIADENIE PROCESOV
TEMPEST sa dlhodobo zaoberá riešeniami a službami
v oblasti riadenia procesov.
Medzi hlavné oblasti patrí
systém manažérstva kvality
podľa ISO 9001:2000, systém
environmentálnej bezpečnosti
podľa ISO 14001:2004 a systém manažérstva informačnej
bezpečnosti podľa ISO/IEC
27001:2005. Na základe skúseností s procesným rámcom
ITIL pripravujeme organizácie
na riadenie IT služieb podľa normy ISO 20000. Máme
skúsenosti aj s integráciou
systémov manažérstva do
integrovaných celkov. Našim
zákazníkom okrem implementácie noriem a prípravy na
certifikáciu poskytujeme služby
aj vo forme analýzy prostredia a
vzdelávacích služieb. Súčasťou
manažérstva procesov sú aj
technologické nástroje na ich
podporu.

MANAŽMENT ICT SLUŽIEB
V rámci manažmentu ICT
služieb sa zaoberáme implementáciou nástrojov riadenia
a podpory prevádzky ICT. Manažment ICT služieb je oblasť
informatiky, ktorá pokrýva riadenie, monitorovanie a vyhodnocovanie info-komunikačných
služieb. Procesné aspekty sú
neoddeliteľnou súčasťou ICT
služieb, a preto sa dlhodobo
zameriavame na poskytovanie konzultácií a nasadzujeme
riešenia v oblasti procesného
riadenia ITIL a eTOM (enhanced Telecommunications Operations Map). Riešenie komplexnej správy ICT procesov
podporené modernými softvérovými nástrojmi je významný
krok k zefektívneniu prevádzky,
zvýšeniu kvality a zabezpečeniu
transparentnosti vzťahov medzi
poskytovateľom a prijímateľmi
ICT služieb.
Medzi kľúčové softvérové produkty manažmentu ICT služieb
nasadzované spoločnosťou
TEMPEST patria IBM Tivoli &
Netcool, HP BTO Software a
BMC Software & Remedy.

BEZPEČNOSŤ
INFORMAČNÝCH
SYSTÉMOV
Spoločnosť TEMPEST poskytuje komplexné riešenia
pre oblasť bezpečnosti informačných systémov. Tieto
pokrývajú riadenie informačnej
bezpečnosti, ako aj návrh a
implementáciu technologických
riešení. Viacfaktorové autentifikačné riešenia, riadenie identít
a prístupu, bezpečnosť pracovných staníc a PKI patria medzi
kľúčové kompetencie spoločnosti TEMPEST. Dopĺňa ich
outsourcing správy bezpečnosti a incidentov. Máme dlhodobé
skúsenosti s riešeniami zaručeného elektronického podpisu, s
projektmi na ochranu osobných
údajov a riadením kontinuity
činností.

SLUŽBY
Kľúčovou súčasťou služieb poskytovaných našou spoločnosťou
je outsourcing v rôznych formách. Body leasing, outsourcing
infraštruktúry, procesov či informačnej bezpečnosti sú služby, na
ktoré máme kompetentných odborníkov a pre zákazníkov ich vykonávame s vysokou – merateľnou – pridanou hodnotou.
Medzi prevádzkové služby spoločnosti TEMPEST patrí podpora a
údržba informačných systémov spolu s manažmentom IT operácií.
Konzultačné a poradenské služby sú dlhoročnou súčasťou nášho
portfólia. S tým súvisí aj široké spektrum technologických školení,
ktoré zákazníkom poskytujeme na zvýšenie teoretických i praktických zručností.
Primárnym cieľom ostáva kvalitný servis s vysokou dostupnosťou
a odstránením poruchy v najkratšom čase. Preto poskytujeme
aj nástroje na správu systémov a procesov. Ďalšími poskytovanými službami sú transformačné, teda migračné a implementačné
služby, implementácia procesov na základe rámca ITIL. Medzi
rozmáhajúce sa služby patrí softvérový vývoj TEMPESTu. Portfólio
uzatvárajú služby auditu informačných technológií a služby merania
súladu s legislatívou a normami.

Medzi kľúčové platformy používané v rámci riešení bezpečnosti informačných systémov
patria technológie od výrobcov
ActivIdentity, Check Point
(Pointsec), Clearswift, Entrust,
IBM, nCipher, RSA, SafeNet,
Sun Microsystems a Symantec.
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VEDA A ŠKOLSTVO
British International School
Bratislava
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Jesseniova lekárska fakulta UK
Slovenská národná knižnica
Trnavská univerzita
Univerzita Komenského v
Bratislave
Univerzitná knižnica Bratislava
Výpočtové stredisko SAV

OBCHOD A MÉDIÁ
COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo
Forza, a.s.
HB Reavis Group, a.s.
In Time, s.r.o.
Interpress Slovakia, spol. s. r.o.
Markíza – Slovakia, s.r.o.
Pressburg Centrum, a.s.
Rempo, s.r.o.
RINGIER SLOVAKIA, a.s.
Slovak Parcel Service, s.r.o.
Slovenský rozhlas
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.

TELEKOMUNIKÁCIE A IT
eTel Slovensko, s.r.o.
GTS Nextra, a.s.
Orange Slovensko, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
TBDS, a.s.
Telenor Slovakia, spol s r.o.
T-Mobile Slovensko, a.s.
WiMAX Telecom Slovakia, s.r.o.

FINANCIE
Aegon Levensverzekering N.V.
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s.
Cetelem Slovensko, a.s.
CSI Leasing GmbH
ČSOB Leasing, a.s.
ČSOB Pojišťovna, a.s.
Dexia banka Slovensko, a.s.
GE Money, a.s.
HVB Bank Slovakia, a.s.
ING Bank N.V.
ING DSS, a.s.
Istrobanka, a.s.
J&T
Ľudová banka, a.s.
Penta Investments, a.s.
Poisťovňa ERGO, a.s.
Poštová Banka, a.s.
Slávia Capital, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sparkasse Haslach-Zell
Tatra banka, a.s.
Tatra - Leasing, s.r.o.
TIPOS, národná lotériová
spoločnosť, a.s.
UniBanka, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
Volkswagen Finančné služby
Slovensko, s.r.o.
VÚB Asset Management,
správ.spol., a.s.
VÚB, a.s.

PRIEMYSEL
Bratislavská teplárenská, a.s.
Coca-Cola Beverages Slovakia, s.r.o.
E.ON IS Slovakia, spol. s r.o.
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
EVPÚ, a.s.
¨
Grafobal, a.s.
HB REM, spol. s r.o.
Heineken Slovensko, a.s.
Johnson Controls International, spol. s r.o.
JURKI - HAYTON, s.r.o.
Linde Technické Plyny Slovensko, spol. s r.o.
Mondi Business Paper SCP, a.s.
Peugeot Citroen Automobiles Slovakia, s.r.o
Slovalco, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Slovenské energetické strojárne, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovnaft, a.s.
SONY Slovakia, spol. s r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Volkswagen Slovakia, a.s.
Zentiva, a.s.
Železiarne Podbrezová, a.s.

ŠTÁTNE INŠTITÚCIE
Centrum vedecko - technických informácií SR
Generálna prokuratúra SR
Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku
Kancelária NR SR
Košický samosprávny kraj
Letové prevádzkové služby SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Národná banka Slovenska
Národné športové centrum
Národný inšpektorát práce
Pamiatkový úrad SR
Protimonopolný úrad SR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Slovenská správa ciest
Sociálna poisťovňa
Telekomunikačný úrad SR
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad vlády SR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Veľvyslanectvo SRN v SR
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RAST
PRIDANEJ
HODNOTY

33,8%

MAR
KE
TING

KOMUNIKÁCIA
Komunikácia spoločnosti
TEMPEST bola počas roka
2006 zameraná na kvalitu a
kontinuitu informácií. Vyvážené
informovanie zákazníkov, obchodných partnerov, odbornej
verejnosti a zamestnancov bolo
jednou z našich priorít. Zamerali
sme sa na dosiahnuté úspechy a ocenenia, informácie o
odborných partnerstvách a certifikáciách, ako aj o zmenách v
spoločnosti a našich zámeroch
do budúcnosti. TEMPEST
využil aj ďalšie formy komunikácie a zorganizoval odborné a
spoločenské podujatia. Neza-

budli sme ani na informovanie
verejnosti formou pravidelných
tlačových správ.
Internetové stránky www.tempest.eu patria medzi najdôležitejšie komunikačné nástroje
našej spoločnosti. Poskytujú
kompletné informácie o nás
a našej histórii, o riešeniach
a službách, ktoré ponúkame,
o organizovaných odborných
podujatiach a množstvo ďalších
informácií. Aktuálne novinky a
tlačové správy spolu s archívom sú súčasťou web stránky
spoločnosti TEMPEST.

Zamestnancov včas informujeme o dianí, plánoch a zmenách v spoločnosti. Okrem
štandardných komunikačných
nástrojov využívame obľúbený
interný portál, kde zamestnanci navzájom zdieľajú rôzne
informácie a zároveň aj aktívne
prispievajú. Interný elektronický
informačný bulletin Tempest
LIFE sa taktiež stal súčasťou
firemného života. Neformálne
stretnutia a teambuildingy s
našimi ľuďmi považujeme za
nenahraditeľný prínos pre budovanie vzťahov v spoločnosti.

NEKOMERČNÉ AKTIVITY
Spoločnosť TEMPEST si uvedomuje, že je pevnou súčasťou nielen
obchodného, ale aj spoločenského prostredia. V roku 2006 sme
preto aktívne podporovali najmä školstvo, vedu a vzdelávanie.
Angažovali sme sa aj v rôznych filantropických projektoch a projektoch z oblasti kultúry a športu.
Naše nekomerčné podporné aktivity smerovali hlavne na vysoké
školy s informatickým a technickým zameraním. Pramení to z
historických koreňov, z oblasti podnikania spoločnosti a z potreby
komunikácie so študentmi. Väčšina našich zamestnancov má
vysokoškolské vzdelanie. Podpora vysokých škôl s informatickým
zameraním je vkladom do budúcnosti s perspektívou vychovania ďalších generácií info-komunikačných profesionálov, ktorí sa
môžu stať našimi kolegami. Spoločnosť poskytla organizáciám v
roku 2006 priamu finančnú pomoc a odovzdala aj množstvo iných
nefinančných darov.

Ing. Rastislav Chudik
manažér pre marketing
a marketingovú stratégiu

32

RAST
HOSPODÁRSKEHO
VÝSLEDKU

30,8%

Spoločnosť TEMPEST dosiahla v roku 2006 rekordný hospodársky výsledok a zaznamenala kumulatívne tržby na úrovni 970,3
milióna Sk, čo v porovnaní s rokom 2005 predstavuje nárast o
12,4%. Tržby z predaja tovaru boli vykázané vo výške 586,6
milióna Sk a tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli úroveň 383,7 milióna Sk.

SPOLOČNOSŤ TEMPEST DOSIAHLA
V ROKU 2006 REKORDNÝ
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Tieto výsledky sme dosiahli nielen vďaka výrazným
transformačným zmenám,
ale aj snahou celého tímu na
čele s vedením spoločnosti
pripraviť v predchádzajúcom
období dobrý základ pre
dosiahnutie týchto skvelých
výsledkov.
Jedným z rekordných
ukazovateľov je aj úroveň
pridanej hodnoty, ktorá za rok
2006 predstavovala hodnotu
291,3 milióna Sk. Nemenej
významný je i medziročný

nárast hospodárskeho výsledku o 30,8%, čo v prepočte
na jedného zamestnanca
spoločnosti predstavuje
nárast o 2,7% .
Budúci rok bude pre
spoločnosť TEMPEST výzvou
s cieľom udržať rast ekonomických výsledkov, posilniť
pozíciu na Slovensku ako aj
v regióne strednej Európy.

Ing. Miroslav Doležal, CSc.
ﬁnančný manažér
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Celkové tržby

2002

2003

2004

2005

2006

delta

na 1 zamestnanca
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2005
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12.4%
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2.7%
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30.8%
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SÚVAHA k 31.12.2006
Označenie A K T Í V A

“Zaokrúhlené (netto)”

Označenie A K T Í V A

“Zaokrúhlené (netto)”

Označenie P A S Í V A

“Zaokrúhlené (sledované)”

Označenie P A S Í V A

“Zaokrúhlené (sledované)”

C.l.1.

Materiál (112,119,11X) - /191,19X/

Spolu vlastné imanie a záväky r. 066+ r. 086+ r. 116

665,155

B.ll.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)

2.

Nedokončená výroba a polotovary (121,122,12X) - /192,193,19X/

A.

Vlastné imanie r. 067+ r. 071+ r. 078+ r. 082+ r. 085

138,088

2.

Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476A)

41,760

3.

Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X-192A

A.l.

Základné imanie súčet (r. 068 až 070)

4,800

3.

Dlhodobé záväzky voči ovládanej a ovládajúcej osobe (471A)

10,384

4.

Výrobky (123) - 194

A.l.1.

Základné imanie (411 alebo +/-491)

4,800

4.

Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)

4.

Zvieratá (124) - 195

2.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)

5.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

6.

Tovar (132,13X,139) - /196,19X/

3.

Zmena základného imania +/-419

6.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

7.

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A

A.ll.

Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)

7.

Vydané dlhopisy (473A,/-/255A)

C.ll.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047)

A.ll.1.

Emisné ážio (412)

8.

Záväzky zo sociálneho fondu (472A)

2,394

C.ll.1.

Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A

2.

Ostatné kapitálové fondy (413)

9.

Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)

7,406

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X) - /079,07X,091A/

2.

Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (351A) - 391A

3.

Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418)

30

10.

Odložený daňový záväzok (481A)

7.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) -093

3.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A

4.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)

-1,331

B.lll.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až 111)

449,668

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A

4.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA) - 391A

5.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)

B.lll.1

Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA)

338,877

B.ll.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022)

5.

Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A

5.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení (+/-416)

2.

Nevyfakturované dodávky (326,476A)

B.ll.1.

Pozemky (031) - 092A

6.

Odložená daňová pohľadávka (481 A)

A.lll.

Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081)

268

3.

Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe (361A,471A)

2.

Stavby (021) - /081,092A/

C.lll.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)

471,107

A.lll.1.

Zákonný rezervný fond (421)

268

4.

Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA)

3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082,092A/

C.lll.1.

Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A

468,577

2.

Nedeliteľný fond (422)

5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)

35,524

4.

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/

2.

Pohľadávky voči ovládanej a ovládajúcej osobe (351A) - 391A

3.

Štatutárne a ostatné fondy (423,427,42X)

6.

Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)

29,390

5.

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/

3.

Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A

A.lV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 a r. 084

79,857

7.

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336,479A)

6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032) - /089,08X,092A/

4.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A,355A,358A,35XA,398A) - 391A

A.lV.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

79,857

8.

Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)

7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094

5.

Sociálne zabezpečenie (336) - 391A

2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

9.

Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A

6.

Daňové pohľadávky (341,342,343,345) - 391A

A.V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/

B.lV.

Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až 115)

9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098

7.

Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A

B.lll.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)

C.lV.

Finančné účty súčet (r. 057 až 061)

B.lll.1.

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A

C.lV.1.

Peniaze (211,213,21X)

2.

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A

2.

Účty v bankách (221A,22X +/-261)

3.

Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063,065) - 096A

3.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA

4.

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A

4.

5.

Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A,069,06XA) - 096A

5.

6.

Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A,067A,06XA) - 096A

D.

Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064

8,156

7.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A

D.1.

Náklady budúcich období (381,382)

7,953

8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A

2.

Príjmy budúcich období (385)

C.

Obežný majetok r. 033+ r. 041+ r. 048+ r. 056

C.l.

Zásoby súčet (r. 034 až 040)

Spolu majetok r. 002+ r. 003+ r. 032+ r. 062
A.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)

B.

Neobežný majetok r. 004+ r. 013+ r. 023

B.l.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012)

B.l.1.

Zriaďovacie náklady (011) - /071,091A/

2.

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072,091A/

3.

Softvér (013) - /073,091A/

4.

Oceniteľné práva (014) - /074,091A/

5.

Goodwill (015) - /075,091A/

6.

665,155

499
9,885

31,376

31,376

615,239

56,540

2,530

-1,301

B.lV.1.

Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA)

468,107

2.

Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA)

8,553

3.

Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,/-/255A)

Rezervy zákonné (451A)

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a 118)

Ostatné dlhodobé rezervy (459 A,45XA)

C.1.

Výdavky budúcich období (383)

2.

Výnosy budúcich období (384)

r.001- (r. 067+ r. 071+ r. 078+ r. 082+ r. 086+ r. 116)

54,464

87,592

B.

Záväzky z r. 087+ r. 091+ r. 102+ r. 112

1,687

B.l.

Rezervy súčet (r. 088 až 090)

B.l.1.
2.

Krátkodobý finančný majetok (251,253,256,257,25X) - /291,29X/

3.

Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A,45XA)

8,553

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259) - 291

B.ll.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až 101)

9,800

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)

85,905

Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r.118)

1,464

3,697
40,716
86
86
58,960
58,960
2,547,196

203
2,652,464

56,540

40

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2006
Označenie T E X T

“Zaokrúhlené (sledované)”

Označenie T E X T

“Zaokrúhlené (sledované)”

I.

Tržby z predaja tovaru (604)

586,598

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504)

455,788

+

Obchodná marža r. 01 - r. 02

130,810

2.

Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)

ll.

Výroba r. 05+r. 06+ r. 07

383,671

3.

Výnosy z ostaného dlhodobého finančného majetku (665A)

ll.1.

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)

383,671

X.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)

2.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účt. sk. 61)

L.

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

3.

Aktivácia (účt. sk. 62)

Xl.

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)

B.

Výrobná spotreba r. 09+ r. 10

223,188

M.

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)

lX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov v ovládanej osobe
a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)

B.1.

Sporeba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)

10,515

Xll.

Výnosové úroky (662)

1,817

2.

Služby (účt. sk. 51)

212,673

N.

Nákladové úroky (562)

358

+

Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08

291,293

Xlll.

Kurzové zisky (663)

10,164

C.

Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)

205,216

O.

Kurzové straty (563)

11,441

C.1.

Mzdové náklady (521,522)

177,119

XlV.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

2.

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

P.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)

3.

Náklady na sociálne zabezpečenie (524,525,526)

25,241

XV.

Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti (674)

4.

Sociálne náklady (527,528)

2,856

Q.

Tvorba rezerv na finančnú činnosť (574)

D.

Dane a poplatky (účt. sk. 53)

XVl.

Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z finančnej činnosti (679)

E.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)

R.

Tvorba opravných položiek do nákladov na finančnú činnosť (579)

lll.

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)

F.

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)

lV.

Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hosp. činnosti
a zúčtovanie vzniku komplex. nákladov budúcich období (652,654,655)

G.

379
19,011
1,626
145

Prevod finančných výnosov (-) (698)

S.

Prevod finančných nákladov (-) (598)

*

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.30+r.31+r.32+r.36-r.37+r.38-

12,238

Tvorba rezerv na hosp. činnosť a zúčtovanie komplex. nákladov budúcich období
(552,554,555)

XVll.

8,553

-r.39+r.40-r.41+r.42-r.43+ r.44-r.45+r.46-r.47+r.48-r.49+(-r.50)-(-r.51)

-2,265

T.

Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 54+ r. 55

14,101
14,101

T.1.

- splatná (591,595)

V.

Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hosp. činnosti (657,658,659)

2.

- odložená (+/-592)

H.

Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť (557,558,559)

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 29+ r. 52- r.53

Vl.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648)

1,153

XVlll.

Mimoriadne výnosy (účt. sk. 68)

I.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543 až 546,548,549)

2,176

U.

Mimoriadne náklady (účt. sk. 58)

Vll.

Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)

V.

Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 60+ r. 61

J.

Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)

V.1.

- splatná (593)

*

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti

2.

- odložená (+/-594)

*

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 57- r. 58-r. 59
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)

r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+ r.19-r. 20+r. 21-r. 22+r. 23-r. 24+ r.25-r. 26+(-r. 27)-(-r. 28)

70,830

1
2,448

Vlll.

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

Z.

K.

Predané cenné papiere a podiely (561)

***

lX.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 33+ r. 34+ r. 35

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 56+ r. 62- r.63
Kontrolné číslo súčet (r. 01 až 64)

54,464

54,464
3,365,844
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PEŇAŽNÉ TOKY k 31.12.2006
Označenie

TEXT

Z.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov - zisk (+)

“Zaokrúhlené (sledované)”

Označenie

TEXT

B.13.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

S.

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov - strata (-)

B.14.

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)

A.1.

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A1.1. až A1.13)(+/-)

A.1.1.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)

24,465

B.15.

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)

7,796

B.16.

A.1.2.

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)

475

B.17.

A.1.3.

Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

B.18.

A.1.4.

Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.19.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na invstičnú činnosť (+)

A.1.5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

A.1.6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

B.20.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

B.

A.1.7.

Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)

Čisté peňažné toky z investičných činností (súčet B1 až B20)

C.1.

Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)

A.1.8.

Úroky účtované do nákladov (+)

A.1.9.

Úroky účtované do výnosov (-)

132

C.1.1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

-453

C.1.2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

A.1.10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

A.1.11.

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)

-1,657

C.1.3.

Prijaté peňažné dary (+)

1,277

C.1.4.

A.1.12.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)

-1,149

C.1.5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastnýcj obchodných podielov

A.1.13.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)

26,171

C.1.6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

A.2.

Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, kt. sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku,

C.1.7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

C.1.8.

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekviv.,kt. na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2.1 až A2.4)

48,132

6,366
1,408
-15,901

66,998

“Zaokrúhlené (sledované)”

-10,676

A.2.1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

-200,783

C.2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.10)

A.2.2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

263,252

C.2.1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

A.2.3.

Zmena stavu zásob (-/+)

4,529

C.2.2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)

A.2.4.

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)

C.2.3.

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

115

A*

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitné v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1+A2)

139,596

C.2.4.

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečeniu hlavného predmetu činnosti (-)

-94

A.3.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

453

C.2.5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

A.4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

-132

C.2.6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

A.5.

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (+)

C.2.7.

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)

A.6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnímkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných čínností (-)

C.2.8.

Výdavky na úhradu záväzkov na prenájom súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)

A**

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet A.1. až A.6.)

91,784

C.2.9.

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)

A.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)

-6,474

C.2.10.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

A.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

C.3.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

A.9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

C.4.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

A.

Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti ( súčet A.1+ A.8 )

133,442

C.5.

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)

B.1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

-182

C.6.

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)

B.2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majektu (-)

-13,694

C.7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)

B.3.

Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

C.8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)

B.4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

C.9.

Výdavky mimoridneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)

B.5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

C.

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)

B.6.

Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (+)

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)

B.7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku učtovného obdobia (+/-)

B.8.

Príjmy zo splácania dlhodobých požičiek poskytnutých účtovnou jednotkoku inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

B.9.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

G.

Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

B.10.

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt. obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

134,504

B.11.

Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)

K*

Kontrola

141,765

B.12.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)

R*

Rozdiel

3,200

21

21
122,786
18,978
134,124
380

7,260
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TRVALE ZLEPŠOVAŤ VŠETKY PROCESY
s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti
zákazníkov za súčasného znižovania vplyvov našich činností
na životné prostredie a udržiavania vysokej úrovne informačnej
bezpečnosti.
ZVYŠOVAŤ KVALIFIKÁCIU A BEZPEČNOSTNÉ
POVEDOMIE ZAMESTNANCOV
a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a
realizáciou plánu vzdelávania.
VYTVÁRAŤ VZÁJOMNE VÝHODNÉ VZŤAHY
S DODÁVATEĽMI
založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie.
POSILŇOVAŤ POSTAVENIE SPOLOČNOSTI NA TRHU IT
etickými prostriedkami a férovou súťažou s konkurenciou.

Strategickým zámerom spoločnosti TEMPEST je poskytovanie takej šírky a kvality na
seba navzájom nadväzujúcich
produktov v oblasti IT, ktoré
zabezpečia trvalé a opakujúce
sa obchodné vzťahy so zákazníkmi.
Politika integrovaného systému manažérstva vychádza
z chápania súvislostí medzi
plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvu s tým spojených
činností na životné prostredie.
Vedenie spoločnosti plánuje a
realizuje svoj rozvoj s ohľadom
na minimalizáciu nepriaznivých
vplyvov svojich činností na
životné prostredie.
Pre splnenie tohto zámeru sa
zaväzujeme plniť nasledujúce
zásady:

ZAISTIŤ VYSOKÚ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI
ochranou dôverných zákazníckych a vnútrofiremných informácií, budovaním bezpečnostného systému a využívaním moderných informačných technológií.
ZDOKONAĽOVAŤ INTEGROVANÝ SYSTÉM
MANAŽÉRSTVA,
trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkou noriem ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 27001.
ZABEZPEČIŤ SÚLAD S LEGISLATÍVNYMI A OSTATNÝMI
REGULAČNÝMI POŽIADAVKAMI,
ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.
Bratislava, 12. marec 2007

Miroslav Doležal
ZMOCNENEC PRE IMS
Peter Krásny
GENERÁLNY RIADITEĽ
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VYDAL:
TEMPEST a. s.
Dostupnosť ročnej správy:
Ročná správa je dostupná
v sídle spoločnosti, na požiadanie vám ju zašleme poštou,
alebo si ju môžete stiahnuť
v pdf formáte na internetovej
stránke www.tempest.eu
v sekcii o spoločnosti.
Všetky práva sú vyhradené.
Tento dokument je majetkom
spoločnosti TEMPEST a jeho
kopírovanie, distribúcia a iná
reprodukcia na akékoľvek účely
je povolená len po písomnom
súhlase vydavateľa.

KONTAKTY:
TEMPEST, a. s.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 502 67 111
Fax: 00421 2 502 67 100
marketing@tempest.sk
www.tempest.eu
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