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celkové tržby

pridaná hodnota

tržby z predaja IT služieb

tržby z predaja tovaru

+39%

+33%

+12%

+101%

75,630,459 €

DÔLEŽIté čísla

22,260,339 €

41,725,368 €

33,109,710 €
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PRÍHOvOR
GENERÁLNEHO
RIADITEĽA

Ing. Mgr. Peter Krásny

*1973

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu
UK v Bratislave (odbor Teoretická informatika
a programovacie systémy) a Ekonomickú
univerzitu v Bratislave (odbor Informačné
technológie). V spoločnosti TEMPEST pôsobí
od roku 1999. Cez funkcie projektového
manažéra a obchodného riaditeľa sa v roku
2001 prepracoval na pozíciu generálneho
riaditeľa a v súčasnosti i predsedu
predstavenstva spoločnosti.

Rok 2012 bol pre TEMPEST úspešný a to nie len z pohľadu výsledkov. Dosiahli sme zlepšenie vo všetkých
bežne sledovaných ukazovateľoch, tržby spoločnosti
narástli o 39% a podobne rástla aj pridaná hodnota.
Rástol však aj počet detí, ktoré sa narodili kolegom.
Dnes má našich 240 zamestnancov takmer 200 detí.
Stav ľudských zdrojov sa zásadne nezmenil. Počet
zamestnancov na trvalý pracovný pomer bol ku
koncu roka 240. Priemerný vek vo firme je 34 rokov.
V TEMPEST-e pracuje 10% žien a ich počet v našich radoch rastie. Na technologických divíziách sme získali
niekoľko nových odborných kompetencií. Nadobudli
sme aj certifikát riadenia kvality v projektoch. Popri
certifikovaných projektových manažéroch na metodiku Prince2 tak spoločnosť potvrdzuje kvalitu riadenia projektov aj implementáciou normy ISO 10006.
V minulom roku sme oslávili dvadsaťročné pôsobenie TEMPEST-u na trhu. Silné technologické zázemie,
silná orientácia na zákazníka, zdravé vzťahy na
všetkých úrovniach a dlhodobé rozvážne riadenie
firmy sú spoločným menovateľom dnešného úspešného TEMPEST-u. Sme radi, že vďaka dôvere, kvalitnej práci a zodpovednému podnikaniu prinášame
20 rokov technológie a služby, ktoré pomáhajú našim
zákazníkom rásť.
Za dobrými výsledkami firmy stoja konkrétni ľudia
odhodlaní odvádzať najlepšiu prácu. Ľudia, ktorí
vnímajú IT ako integrálnu súčasť biznisu zákazníka
a prostriedok na zefektívnenie jeho podnikania.
Ďakujem Vám.

Peter Krásny, generálny riaditeľ

vy vidíte ovládač. My riadenie.
Kľúčovou súčasťou firmy je riadenie. Bez informačných technológií
nie je možné efektívne riadiť vzťahy, ciele, ani procesy. Bez nástrojov
na riadenie organizácie alebo rizika je komplikované zlepšovať sa.
A bez kvalitného vedenia firmy je zložité dosahovať dobré výsledky.

príhoVor GEnErÁLnEho rIaDItEĽa
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PROFIL
SPOLOČNOSTI

Vízia spoločnosti

Riadenie kvality

· Byť lídrom na trhu a pomáhať zákazníkom rásť.
· Byť kompetentným, dôveryhodným a spoľahlivým
technologickým partnerom.
· Byť firmou so spoločensky zodpovedným
podnikaním a korektnou komunikáciou.

Spoločnosť TEMPEST má vybudovaný Integrovaný
Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných
štandardov ISO 9001 (Systém manažérstva
kvality), ISO 10006 (Systém manažérstva kvality
v projektoch), ISO 14001 (Systém environmentálneho
manažérstva), ISO / IEC 27001 (Systém manažérstva
informačnej bezpečnosti) a STN OHSAS 18001
(Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci). IMS certifikovala renomovaná
certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.

Poslanie spoločnosti
· Poskytovať vysokú pridanú hodnotu pre rast
podnikania našich zákazníkov.
· Prostredníctvom IT produktov a služieb priamo
prispievať k zlepšeniu konkrétnych obchodných
výsledkov klientov.
· Poslanie spoločnosti napĺňame pomocou
technológií a služieb, ktoré akcelerujú, alebo
zefektívňujú obchodné činnosti organizácií.

Spoločnosť TEMPEST je jedna z prvých IT spoločností
na slovenskom trhu, ktorá implementovala Systém
manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy
ISO 27001. ISO 27001 je potvrdením, že spoločnosť
kontrolovane chráni a pristupuje k informáciám
v súlade s riadením svojho podnikania.
Implementovaním normy spoločnosť zároveň
potvrdila schopnosť kontinuálne poskytovať svoje
služby v prípade vzniku mimoriadnych udalostí
a súlad s relevantnými právnymi normami.

vy vidíte loptu. My tím.
Tím je najcennejším aktívom firmy. Odbornosť, komunikácia, dobré
vzťahy a efektivita sú základom úspešných projektov. Už viac ako
20 rokov preto tvoríme silný tím, ktorý patrí medzi 5 najväčších
poskytovateľov IT služieb na trhu.

proFIL spoLočnostI
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história
spoločnosti
1992
vznik spoločnosti
TEMPEST, s. r. o.

2002
Certifikát manažérstva kvality
podľa medzinárodných štandardov
ISO 9001:2000

2003 / 04
ocenenie Deloitte European
Technology Fast 50

2006
transformácia
na akciovú spoločnosť
·
prebratie spoločnosti
LOGIN, a. s.

2005
spojenie spoločností TEMPEST,
s. r. o., UNIT, spol. s. r. o.,
a Computel, s. r. o.

2004
Certifikát environmentálneho
manažérstva ISO 14001:2004
·
prebratie spoločnosti
Protect e-Data, s. r. o.

2007
založenie pobočky TEMPEST Czech
·
implementácia Systému
manažérstva informačnej
bezpečnosti podľa ISO / IEC
27001:2005

2009
zavedenie Systému manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci podľa STN OHSAS 18001

2010
zaradenie medzi
200 najväčších nefinančných
spoločností v SR

2012
spoločnosť pôsobí na trhu
už 20 rokov

2011
zmena sídla spoločnosti

2010 / 11
ocenenie „Big 5“ Deloitte
Technology Fast 50 Central Europe

Nevidíte nič? My vidíme Wi-Fi.
Pretože technológie, ktoré pre Vás pracujú, nemusí byť vždy vidieť.

história spoločnosti
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Obchod

Kontroling

TEMPEST

Štruktúra
spoločnosti

Technologické divízie
Divízia INdev
Poskytuje softvérové riešenia s výraznou pridanou
hodnotou pre biznis zákazníka. Zameriava sa na vývoj
softvéru s využitím širokej škály moderných platforiem a prístupov. Kladie dôraz na budovanie škálovateľných riešení s využitím cloudu a poskytuje riešenia aj pre oblasti ako Big Data, Business Automation
alebo BI / DWH. Pri tvorbe riešení sa sústredí najmä na
obchodný prínos a konečnú skúsenosť používateľa.

Financie

Divízia Services
Poskytuje produkty a služby v oblasti IT infraštruktúr, manažmentu dát a integrácie podnikových aplikácií. Divízia zabezpečuje tiež prevádzku a podporu
IT infraštruktúr a poskytuje služby Service desku
ako centrálneho miesta na nahlasovanie požiadaviek a incidentov zo strany našich zákazníkov.

Divízia Ambit
Špecializuje sa na poskytovanie komplexných riešení, systémovej integrácie a konzultácií v oblastiach
procesného riadenia IT, centrálnej správy a prevádzky ICT prostredia. Celkovým zámerom týchto činností je, aby naši zákazníci dokázali zabezpečiť poskytovanie služieb pre svojich interných alebo externých
zákazníkov na dohodnutej úrovni.

Divízia NetSec
Zameriava sa na poskytovanie riešení v oblasti bezpečnosti informačných systémov, pričom pokrýva
riadenie informačnej bezpečnosti, systémy manažérstva, ako aj na návrh, implementáciu a podporu technologických riešení pre oblasť aplikačnej
bezpečnosti.

Divízia Project Management
Poskytuje služby riadenia všetkých projektov firmy a zastrešuje riadenie celého životného cyklu projektov naprieč technologickými divíziami. Procesne pokrýva všetky oblasti riadenia s možnosťou prispôsobiť metodiku
a výstupy prostrediu zákazníka.

Štruktúra SPOLOČNOSTI
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PREDSTAVENSTVO
SPOLOČNOSTI

Ing. Mgr. Peter Krásny

*1973

Ing. Roman Kriško

*1971

Ing. Jozef Šipoš

*1967

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

obchodný riaditeľ a člen predstavenstva

technický riaditeľ a člen predstavenstva

Absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave (odbor
Teoretická informatika a programovacie systémy) a Ekonomickú
univerzitu v Bratislave (odbor
Informačné technológie). V spoločnosti TEMPEST pôsobí od roku
1999. Cez funkcie projektového
manažéra a obchodného riaditeľa sa v roku 2001 prepracoval
na pozíciu generálneho riaditeľa
a v súčasnosti i predsedu predstavenstva spoločnosti.

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
najskôr pôsobil ako manažér predaja, neskôr ako obchodný riaditeľ. Po fúzii spoločností zostal
vo funkcii obchodného riaditeľa
a stal sa členom predstavenstva
spoločnosti TEMPEST.

Je absolventom Elektrotechnickej
fakulty STU v Bratislave. Od roku
1997 pôsobil v spoločnosti UNIT,
spol. s r. o., kde prešiel pozíciami
manažéra predaja a výkonného
riaditeľa. Po fúzii v roku 2005 sa
v spoločnosti TEMPEST stal riaditeľom divízie Services. Od roku 2010
zastáva pozíciu technického riaditeľa a je členom predstavenstva.

vy vidíte lampu. My nápad.
Najlepšie nápady vznikajú medzi inšpiratívnymi ľuďmi a v inšpiratívnom
prostredí. To motivuje k trvalému zlepšovaniu a kritickému mysleniu.

prEDstaVEnstVo spoLočnostI
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vy vidíte problém. My riešenie.
V prípade problému je kľúčové jeho efektívne odstránenie. Sme jedným
z najväčších poskytovateľov IT služieb na Slovensku a disponujeme
desiatkami konzultantov a technológov pre rôzne oblasti biznisu či IT.

PRODUKTy
A SLUŽBy

Produkty a služby poskytujeme
s ohľadom na biznis zákazníka.
Riešenia spoločnosti TEMPEST
prispievajú k zlepšovaniu
obchodných výsledkov klienta
a pomáhajú mu rásť. Poznáme
spôsob podnikania našich
zákazníkov a na veci sa dokážeme
pozrieť nielen technologicky.

proDukty a sLuŽby

TEMPEST pokrýva celý životný
cyklus riešenia. Od tvorby
stratégií, plánovania IT, konzultácií
v oblastiach, v ktorých spoločnosť
pôsobí, cez implementáciu
produktov a služieb, prevádzku,
riadenie IT až po inovácie.
Poskytujeme široké portfólio
outsourcingových služieb tak,
aby pomáhali zákazníkom rásť.
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IT infraštruktúra
Pri budovaní a prevádzkovaní IT infraštruktúr kladieme dôraz na ich bezpečnosť, vysokú dostupnosť
a flexibilitu. Zabezpečujeme najmä inštalácie a konfigurácie heterogénnych IT infraštruktúr, spolu
s end-to-end službami, ktoré zahŕňajú konzultácie,
analýzy, návrhy, integráciu, podporu a prevádzku
riešení. Poskytujeme takisto komplexné riešenia
pre oblasť komunikačných infraštruktúr, integrácie
sieťových aplikácií a multimediálnych komunikácií.
Zabezpečujeme komunikáciu v organizáciách, ako
aj pripojenie interných používateľov, vzdialených
pobočiek a tretích strán.
TEMPEST je produktovo a platformovo nezávislý
systémový integrátor, ktorý dodáva technológie
od viacerých svetových výrobcov.
V oblasti IT infraštruktúr a sietí sa zameriavame
na riešenia

·· konsolidácie na UNIX / WIN platformách vrátane 		
dodávky hardvéru, konfigurácie a migrácie dát

·· zálohovania, archivácie a obnovy dát
·· storage a riešenia SAN sietí
·· vysokej dostupnosti (clustering, disaster recovery)
·· tenkých klientov vrátane integrácie a virtualizácie 		
tlačových služieb a VoIP služieb

·· virtualizácie a konsolidácie serverových 			
a desktop infraštruktúr

·· dátových centier s garantovaním parametrov 		
na viacerých úrovniach

·· wireless (2,4 GHz, 5 GHz)
·· virtuálnych privátnych sietí (VPN)
·· multimediálnych služieb (IP telefónia, VoIP a IPTV)
·· komplexnej analýzy a auditov sieťových infraštruktúr

Produkty a služby

IT prevádzka a outsourcing
Služby, ktoré poskytujeme v oblasti
IT infraštruktúr a sietí

·· analýzy, konzultácie a návrhy
·· dodávka a zapožičanie IT infraštruktúry / sieťovej 		
infraštruktúry

·· implementácia IT infraštruktúry / sietí
·· servis HW a SW
·· správa a údržba IT infraštruktúry (L3) / sietí a sieťovej
bezpečnosti (L2 – L3)

·· profylaktika IT infraštruktúry / sietí a sieťovej 		
bezpečnosti

·· sťahovanie a logistika IT infraštruktúry / sieťovej 		
infraštruktúry

Outsourcing je kľúčovou súčasťou služieb
TEMPEST-u. Zabezpečujeme outsourcing technológií,
IT rolí i biznis procesov. Poskytujeme starostlivosť
o IT zákazníka tak, aby fungovalo v súlade s jeho
biznis potrebami a s dohodnutými parametrami.
Rovnako poskytujeme prevádzku a prebratie konkrétnych súčastí IT alebo procesov.
Služby v oblasti outsourcingu

·· konzultácie
·· administrácia WIN, UNIX a DB prostredia
·· riadenie a riešenie incidentov
·· ladenie a troubleshooting IT infraštruktúry
·· body leasing
·· servis HW a SW
·· správa, údržba, podpora častí IT infraštruktúry, 		
kompletná starostlivosť o IT infraštruktúru 		
na dohodnutej úrovni

·· monitoring IT infraštruktúry
·· profylaktika IT infraštruktúry
·· release a deployment manažment
·· riadenie tretích strán
·· prevádzka systémov

Služba Help Desk

·· jednotné miesto na oznamovanie a evidenciu 		
incidentov zákazníka

·· komunikácia so zákazníkom a riešiteľmi 			
pridelených incidentov

·· základná podpora IT infraštruktúry (troubleshooting)
·· vzdialená správa a podpora používateľského 		
pracoviska

·· administrácia a správa hesiel, používateľských účtov,
prístupov a oprávnení
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Bezpečnosť
Uvedomujeme si, že ochrana podnikania, investícií
a informácií je jednou z kľúčových priorít organizácií. TEMPEST preto poskytuje komplexné riešenia
pre oblasť sieťovej, aplikačnej aj analytickej bezpečnosti, ktoré zahŕňajú:

· zabezpečenie počítačových sietí pomocou firewall
systémov

· systémy detekcie a prevencie prienikov (IDS / IPS)
· antivírusovú, antispamovú, resp. AntiX ochranu
na úrovni internetových brán

· ochranu webových stránok a portálov
· systémy vyhľadávania zraniteľností
(vulnerability assessment)

· penetračné testovanie
Zabezpečenie ochrany dát

· WEB / Data security
· ochrana pred únikom informácií (DLP)
· bezpečnosť pracovných staníc (EndPoint Security)
· bezpečnosť mobilných zariadení
(Mobile Device Management)

Bezpečnostnú infraštruktúru

· PKI, elektronický podpis (EP), zaručený elektronický
podpis (ZEP)

· hardvérové bezpečnostné moduly (HSM)
Security assessment

· posudzovanie bezpečnosti webových aplikácií
· správu bezpečnostných politík, postupov, konfigurácií
a riadenie rizík (GRCM)

· zabezpečenie kontroly integrity
· audit bezpečnostných vlastností aplikácií
Máme dlhodobé skúsenosti s riešeniami zaručeného
elektronického podpisu. Vyvinuli a certifikovali
sme vlastné aplikácie na jeho tvorbu a overovanie.
Uvedené oblasti dopĺňa poskytovanie
nasledovných služieb

· zabezpečenie súladu s legislatívou, normami
a štandardmi v oblasti informačnej bezpečnosti

· tvorba bezpečnostných politík a ostatnej
bezpečnostnej dokumentácie

· vypracovávanie bezpečnostných projektov
Správu používateľov a riadenie prístupových práv

· riadenie identít (IDM), riadenie privilegovaných
identít (PIM)

· nástroje podporujúce IDM
· riadenie prístupov (AM)
· single sign on
Monitorovanie bezpečnosti

· spracovanie a analýza logov z pohľadu
bezpečnosti (SIEM)

a analýz rizík

· audity v oblasti informačnej bezpečnosti
· riadenie kontinuity činností (BCM), vypracovávanie
plánov obnovy a plánov kontinuity (DRP / BCP)

· zabezpečenie ochrany osobných údajov
· zabezpečenie súladu s požiadavkami štandardov
pre informačné systémy verejnej správy

· outsourcing v oblasti riadenia informačnej
bezpečnosti

Silnú autentifikáciu

· autentifikačné servery
· autentifikačné zariadenia a ich manažment
(smartcards, USB tokeny, Soft tokeny, OTP)

proDukty a sLuŽby

vy vidíte trezor. My bezpečnosť.
Bezpečné informácie, bezpečné procesy, bezpečná firma. V oblasti
IT bezpečnosti dlhodobo disponujeme najvyššími úrovňami odborných
certifikácií, máme nasadený certifikovaný systém riadenia informačnej
bezpečnosti a realizovali sme významné projekty vo všetkých odvetviach.
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Vývoj softvéru
Spoločnosť TEMPEST má skúsenosti s tvorbou
softvérových riešení a poskytuje služby v oblasti konzultácií, architektúry, vývoja a integrácie.
Odborné tímy sú schopné zastrešiť problematiku
od malých systémov až po veľké celopodnikové riešenia. TEMPEST vyvinul a rozvíja aj vlastné softvérové riešenia a aplikácie, ako napríklad
redakčný systém Romboid a systém pre automatizáciu základných vnútrofiremných procesov eOffice.
Spoločnosť TEMPEST sa v oblasti tvorby SW riešení
zameriava na

·· komplexné firemné nástroje (kolaborácia, pracovné
toky, kontrola práce, DMS)

·· vývoj portálových, extranetových			
a intranetových riešení

·· ECM riešenia na správu a riadenie obsahu, riešenia
pre elektronický obeh a správu dokumentov a systémy
na automatizovanú správu registratúry (podateľne)

·· vývoj middleware systémov na prácu s dátami
·· integráciu IT prostredia podľa princípov SOA a EDA
·· integráciu a automatizáciu vnútrofiremných 		
a biznis procesov

·· vývoj komponentov a integráciu OSS / BSS 		
v telekomunikačnom prostredí

·· aplikácie pre oblasť DWH
·· business intelligence
·· vývoj softvéru pre mobilné zariadenia
Realizujeme

·· všetky fázy životného cyklu v procese vývoja 		
softvéru (SDLC)

·· konzultačné a analytické činnosti v oblasti vývoja 		
informačných systémov

·· tvorbu architektúry komplexných informačných 		
systémov

·· audity a konsolidácie existujúcich systémov
·· vývoj a integráciu informačných systémov
·· post-implementačnú podporu a údržbu softvéru
Produkty a služby

Manažment ICT služieb
V oblasti riešení na optimalizáciu biznisu je
TEMPEST pripravený poskytnúť komplexné služby
pre zautomatizovanie hlavných a podporných biznis
procesov v organizáciách na báze SOA a EDA, integráciu informačných tokov s využitím ESB a budovanie
centrálnych dátových skladov a tvorbu DWH, zahŕňajúc analýzu zdrojových systémov, import a transformáciu dát a generovanie výstupných zostáv.
V oblasti vývoja aplikácií pre mobilné zariadenia
poskytuje TEMPEST riešenia založené na overených
technológiách, a to v závislosti od primárnej cieľovej skupiny zvlášť pre korporátny segment (interné
firemné prostredia) a zvlášť pre verejne dostupné
mobilné služby. Podľa potrieb konkrétneho projektu využívame technológie Afaria, SUP, PhoneGAP,
Sencha a HTML5, ako aj natívne programovacie
prostriedky jednotlivých operačných systémov
iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS, Bada
a Symbian.
Najpoužívanejšie platformy pre vývoj softvéru používané spoločnosťou TEMPEST sú Java,.Net, PHP,
PL / SQL a BPEL.

Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných
riešení a konzultácií v oblastiach procesného riadenia ICT organizácií, centrálnej správy a dohľadu
nad ICT prostredím a službami. Celkovým zámerom
týchto činností je, aby naši zákazníci dokázali zabezpečiť poskytovanie služieb pre svojich interných
alebo externých zákazníkov na dohodnutej úrovni.
Pre oblasť procesného riadenia IT a Telco
organizácií poskytujeme

·· konzultácie, riešenia a nástroje súvisiace s procesnými
rámcami ITIL v2 a v3, COBIT, eTOM a ich podporou

·· integrácie nástrojov s okolitým prostredím (HR, Asset
Management, ERP, AD / LDAP, IDM a iné)

·· konzultácie a prípravu na certifikáciu ISO 20000
·· Service Desk riešenia
·· Asset Management riešenia
·· analýzu, návrh a budovanie CMDB
·· nasadenie discovery nástrojov pre naplnenie CMDB
V oblasti manažmentu ICT infraštruktúry 		
sme pripravení dodať

·· zabezpečenie poskytovania biznis služieb 			
na dohodnutej úrovni

·· sledovanie dostupnosti (fault), výkonnosti 		
(performance) a kapacity ICT infraštruktúry

·· budovanie modelov služieb a biznis procesov
·· riešenia pre root-cause analýzu a cross-domain 		
korelácie

·· sledovanie dostupnosti, výkonnosti a kapacity 		
biznis služieb a procesov

·· monitoring siete, telekomunikačnej infraštruktúry,
operačných systémov, databáz, aplikačných serverov,
middleware a aplikácií

·· agent-based a agent-less monitoring, end-user 		
perspective monitoring

Medzi kľúčové softvérové produkty manažmentu
ICT služieb nasadzované spoločnosťou TEMPEST
patria IBM Tivoli & Netcool, HP BTO Software a BMC
Software. Máme tiež skúsenosti s komplexnými
riešeniami na báze open source produktov (Zabbix,
Nagios a iné).
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Zavádzanie systémov
manažérstva
TEMPEST sa dlhodobo zaoberá riešeniami a službami v oblasti zvyšovania efektívnosti a riadenia
procesov.

PROJEKTOvÉ
RIADENIE

Medzi hlavné oblasti patria

·· zavádzanie Systému manažérstva kvality (ISO 9001)
·· zavádzanie Systému environmentálneho 			
manažérstva (ISO 14001)

·· zavádzanie Systému manažérstva informačnej 		
bezpečnosti (ISO / IEC 27001)

·· zavádzanie Systému manažérstva bezpečnosti 		

Princípy projektového riadenia uplatňujeme
na všetky projekty realizované technologickými
divíziami TEMPEST-u.

a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001)
Klientom ponúkame možnosť integrácie zavedených
systémov manažérstva do jedného celku. Našim
zákazníkom okrem zavádzania systémov a prípravy
organizácií na certifikáciu poskytujeme aj služby
v oblasti optimalizácie už zavedených systémov
a podporu pri ich údržbe, realizáciu nezávislých auditov, zabezpečujeme súlad s požiadavkami noriem
a realizáciu školení. Vyššie uvedené služby dopĺňa aj
implementácia nástrojov na podporu jednotlivých
systémov manažérstva.

Produkty a služby

Riadenie projektov je významnou súčasťou realizácie obchodných prípadov spoločnosti TEMPEST.
Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti s riadením
malých i rozsiahlych IT projektov pre významných
slovenských a zahraničných zákazníkov. V rámci
riadenia projektov uplatňujeme špecifický prístup, ktorý vychádza z viacerých medzinárodných
štandardov. V rámci tohto prístupu zabezpečujeme
riadenie projektov na vysokej profesionálnej úrovni
tak, že kombinujeme dôraz na dosahovanie výsledkov, efektivitu a kvalitu s plnením požiadaviek
a priorít zákazníkov. Základom prístupu je interná
metodika a postupy, ktoré vytvárajú solídny základ
pre riadenie celej škály typov projektov prechádzajúcich celým portfóliom služieb a zákazníkov
spoločnosti. V rámci postupov riadime celý životný
cyklus externých projektov a štandardizujeme výstupy projektového riadenia. Postup pokrýva všetky
významné oblasti riadenia projektov s možnosťou
flexibilne prispôsobiť proces riadenia a jeho výstupy

požiadavkám a prostrediu zákazníka. Tejto metodike a prístupu spoločnosť prispôsobila organizačnú
štruktúru i ostatné dotknuté procesy. Súčasťou procesu riadenia projektov sú systémové a iné nástroje
projektového riadenia zodpovedajúce moderným
trendom v riadení IT projektov.
Personálne vykonávajú projektové riadenie v spoločnosti špecializovaní a skúsení projektoví manažéri,
ktorí disponujú uznávanými certifikáciami Prince2
a IPMA. Projektoví manažéri aktívne participujú
na aktivitách v slovenských projektových organizáciách SPPR a BPUG.
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Zaujímavé
projekty
roka 2012

LPS SR, š.p.

SHP Harmanec, a.s.

projekt

projekt

projekt

Dodávka a realizácia firewallového systému,
chrbticových a prístupových aktívnych sieťových
prvkov a dodávka a realizácia pasívnych systémov
štruktúrovanej kabeláže v rámci výstavby novej
administratívno prevádzkovej budovy.

Kompletný outsourcing prevádzky IT. Poskytovanie
centrálneho HelpDesk-u, zabezpečenie prevádzky
serverovej infraštruktúry, aplikačných služieb,
LAN / WAN, desktop-ov a telefónie. Outsourcing
kompletného tlačového prostredia.

Informačný systém slovenského futbalu (ISSF).
Centralizované riešenie pre všetky úrovne riadenia
vrátane kompletnej databázy členov SFZ a všetkých
matrík SFZ. Elektronická podateľňa a komplexný
výsledkový servis na všetkých úrovniach súťaží,
ekonomický modul s centralizovaným systémom
platieb a automatizácia procesov organizácie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Slovak Telekom, a.s.

projekt

projekt

Projekt zvýšenia bezpečnosti a štandardizácie
IS prostredníctvom analýzy rizík, riadenia
bezpečnostných incidentov, riadenia kontinuity
činností, bezpečnostnej dokumentácie
a zabezpečenia súladu s požiadavkami zákonov.

TEMPEST vybudoval centralizované a otvorené
riešenie dohľadu nad prevádzkovanými
technológiami u zákazníka. Riešenie okrem
infraštruktúry komplexne pokrýva dohľad nad
poskytovanými službami a obchodnými procesmi.
TEMPEST spojil existujúce prostredie na podporu
ITSM procesov s novým monitoringom a vytvoril
technologický a procesný rámec pre ďalšie
rozširovanie do budúcnosti. Prípadová štúdia
riešenia na www.tempest.sk / itnems.

NAY a.s.
TEMPEST v spoločnosti NAY a.s. nasadil manažérsky
informačný systém (MIS). Kľúčovými súčasťami
riešenia sú centrálny dátový sklad a Business
Intelligence prostredie. MIS spracováva údaje
z viacerých heterogénnych systémov v reálnom
čase a poskytuje analýzy pre operatívne
i strategické rozhodnutia NAY. Prípadová štúdia
riešenia na www.tempest.sk  /  nay.

Univerzitná knižnica v Bratislave
projekt

Vybudovanie vysoko dostupného redundantného
riešenia úložísk páskových knižníc na báze LTO
a Jaguar, serverových a virtualizačných technológií
a sieťových prvkov.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

projekt

ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY ROKA 2012

Slovenský futbalový zväz

projekt

Slovak Telekom, a.s.

Realizácia storage virtualizácie prostredníctvom
technológií EMC VPlex a VNX. Implementácia
deduplikačného riešenia na báze EMC DataDomain.

projekt

Analýza predajných procesov, ich následná
automatizácia a optimalizácia pomocou BPM
nástrojov s cieľom šetriť ľudské a finančné
zdroje, poskytnúť lepší monitoring zákazníckych
požiadaviek, zefektívniť interakciu s operátorom
v prípade chýb či získavania presnejších
štatistických údajov a využitia týchto procesov
na viacerých predajných kanáloch.

VÚB, a.s.
projekt

Nasadenie adaptívneho systému vyhodnocovania
rizík pre zvýšenie bezpečnosti koncových
používateľov internet banking-u VÚB banky.
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PARTNERSTVÁ
A OCENENIA

cisco

Cisco silver Certified partner
koMpEtEnCIE

· Advanced Data Center Storage Networking
· Advanced Security
· Advanced Wireless LAN
· Advanced Unified Computing Technology
Specialization

· TEMPEST disponuje CISCO UCS kompetenčným
centrom
autorIZÁCIE

· Customer Satisfaction Excellence
· ATP - Outdoor Wireless Mesh
oCEnEnIa

· Technological Excellence Award 2012
chcek Point

Check point Gold partner
ŠtatÚt

· CCSP (Certified Collaborative Support Provider)
· ACE (Appliance Collaborative Enhanced Support)
crossbeam

vy vidíte technológie. My efektivitu.
Na technológie sa dokážeme pozerať tak, aby boli súčasťou Vášho biznisu
a aby mu pomáhali rásť. Nemyslíme iba na TCO, či ROI, ale prichádzame
s nápadmi, ako prostredníctvom technológií zlepšiť Váš biznis.

Crossbeam authorized
support partner

partnErstVÁ a oCEnEnIa
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EMC

IBM

McAfee

SAP

EMC Premier Solution Partner

špecializácie

McAfee Premium Partner

SAP Gold VAR PartnerEdge

špecializácie

·· Consolidate Specialty
ocenenia

·· Najlepší partner EMC 2012
·· Rookie of the year 2008
Enterasys

Enterasys Professional
Security Partner
F5

F5 UNITY Silver Partner
kompetencie

·· BIG IP Local Traffic Manager
·· BIG IP Global Traffic Manager
·· BIG IP Application Security Manager
Hewlett-Packard

HP Gold Specialist 2013
špecializácie

·· Professional Computing Gold Specialist
·· Professional Networking Gold Specialist
·· Professional Storage Gold Specialist
·· ServiceOne Gold Specialist
·· Unified Networking
ocenenia

·· Software Business Partner 2007
·· HP OpenView partner of the year 2006
·· The Best Partner 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 for Software

·· The Best Partner 2011, 2012 for Technology Services
·· The Best Partner 2011 for Technology Services
PARTNERSTVÁ A OCENENIA

·· IBM System x Products
·· IBM System z Products
·· IBM System Storage Products
·· IBM Power Systems
·· IBM Solution Partner
IBM Premier Business Partner v oblasti softvéru

·· Lotus Portal
·· Tivoli Automation
·· Tivoli Security
·· Tivoli Enterprise Asset Management
·· Tivoli Storage
·· Websphere BPM
·· Websphere Core
·· Heritage Content Manager
ocenenia

·· IBM Inovatívny partner roka 2012
·· IBM Authorized Business and Service Partner roka
2005 pre xSeries Products

·· IBM System Storage Partner roka 2005, 2012
·· IBM Partner roka 2006 pre oblasti eServer a pSystem
·· Najviac certifikovaný tím odborníkov na softvér IBM
Tivoli

·· Servisný partner roka 2008
·· STG partner roka 2008, 2009 - Storage Systems
·· 3. miesto v kategórií Software partner roka 2010
·· 2. miesto v kategórií STG partner roka 2010 - Power
systems

·· 2. miesto v kategórií IBM System Power Partner roka
2012

Špecializácie

·· Web and Email Security
·· Network Defense
·· System Security
·· Data Protection
·· Risk and Compliance
Microsoft

Microsoft Gold Certified Partner
kompetencie

·· Gold Server Platform
·· Gold Data Platform

Symantec

Symantec Platinum Partner
TEMPEST je jediná spoločnosť na Slovensku 		
s certifikáciou pre enterprise produkty.
špecializácie

·· Encryption Solutions
·· Data Protection Solutions Master
·· High Availability Solutions Master
·· Data Loss Prevention Solutions
·· Storage Management Solutions
·· NetBackup Appliance

ocenenia

·· Microsoft Industry Awards 2011, 2012:
Najinovatívnejšie riešenie s použitím
Microsoft technológií

·· Microsoft Industry Awards 2012:
Najlepšie riešenie pre štátnu správu,
samosprávu a akademickú sféru

·· 1. miesto – Your Business Your Fame 2012, Slovakia
·· Partner of the Year 2012, Slovakia
Oracle

Oracle Gold Partner
špecializácie

·· Oracle Solaris
·· Sun SPARC Enterprise T-Series Servers

VMware

VMware Enterprise Partner
špecializácie

·· Desktop Virtualization
·· Infrastructure Virtualization
·· Academic specialization
ocenenie

·· Partner roka 2012: Najvyšší ročný obrat na Slovensku
Websense

Websense Silver
ChannelConnect Partner

ocenenia

·· Sun partner roka, toto ocenenie získavame pravidelne
už od roku 1996

·· Oracle partner roka 2006, 2007, 2009
·· Oracle Hardware Partner of the Fiscal Year 2011, 2012

TEMPEST je partnerom mnohých ďalších výrobcov IT, medzi ktorých
patria AcitveIdentity, BMC Software, Clearswift, Dell Wyse, Entrust,
Eset, RSA (EMC), Sophos, Thales, Trend Micro, Tripwire, SafeNet a iní.
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REFERENČNÍ
ZÁKAZNÍCI

Finančný sektor

Priemysel

Telekomunikácie a IT

Cetelem Slovensko a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
J&T Finance group a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
Slovenská sporiteľňa a.s.
Tatra banka a.s.
UNION poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa a.s.
VB Leasing SK, spol. s r. o.
Sberbank Slovensko, a.s.
Volkswagen finančné služby Slovensko s. r. o.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa

Bratislavská teplárenská, a.s.
elfa s. r. o.
eustream, a.s.
FOXCONN SLOVAKIA, spol. s r. o.
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s. r. o.
Johnson Controls spol. s r. o.
MicroStep – MIS
Mondi SCP, a.s.
SEWS Slovakia, s. r. o.
Slovalco a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
SLOVNAFT, a.s.
SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
U.S.Steel Košice, s. r. o.
Volkswagen Slovakia, a.s.

Alcatel-Lucent Slovakia, a.s.
BONET Systems, s. r. o.
CellQoS, a.s.
Energotel, a.s.
Orange Slovensko, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Towercom, a.s.
First Data Slovakia, s. r. o.

Obchod, služby a médiá
Cromwell a.s.
ESA LOGISTIKA, s. r. o.
HB REM, spol. s. r. o.
J&T REAL ESTATE, a.s.
KPMG Slovensko s. r. o.
NAY a.s.
SEKRETÁRKA s. r. o.
SkyToll, a.s.
UNIPHARM – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Urbia Hotels, s. r. o.

REFERENČNÍ zákazníci

Štátne inštitúcie
Datacentrum
Generálna Prokuratúra SR
Letisko M.R.Štefánika – Aiport Bratislava a.s. (BTS)
Letové prevádzkové služby SR š. p.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Národná banka Slovenska
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Pamiatkový úrad
Slovenská informačná služba
Slovenská pošta a.s.
Telekomunikačný úrad SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Veda a školstvo
Katolícka univerzita v Ružomberku
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská národná knižnica
Slovenská technická univerzita,
Materiálovotechnologická fakulta
Univerzitná knižnica Bratislava
Žilinská univerzita
Slovenská technická univerzita
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KOMUNIKÁCIA

Pozícia a trh
Zmerať vnímanie značky bolo v roku 2012 jednou
z našich priorít. Vnímanie TEMPEST-u sme zisťovali
formou niekoľkých on-line a telefonických prieskumov. Cieľom bolo získať informácie, na základe
ktorých môžeme zlepšiť poskytované služby, identifikovať nové IT oblasti, alebo prispôsobiť obsah
komunikácie tak, aby sme zákazníkom doručovali
užitočné informácie optimálnym spôsobom.
TEMPEST je respondentmi prieskumu vnímaný ako
silná značka, porovnateľná s nadnárodnými výrobcami a poskytovateľmi IT produktov a služieb. Sme
lídrom vo viacerých technologických oblastiach.
Prioritne v IT bezpečnosti, IT infraštruktúrach, softvérovom vývoji a v riadení IT služieb. TEMPEST je
dobre vnímaným poskytovateľom IT produktov
a služieb v oblastiach podnikovej mobility, Big Data,
resp. analýzy veľkého objemu dát, business intelligence alebo data warehouse. IT manažéri a špecialisti z podnikov s významným vplyvom v danom
odvetví zároveň označili úroveň odborných znalostí
zamestnancov TEMPEST-u za veľmi dobrú. Pozitívne vnímajú aj obchodnú podporu spolu s úrovňou
projektového riadenia.

KOMUNIKÁCIA

Podľa týždenníka TREND sa TEMPEST umiestnil
v roku 2012 na 5. priečke medzi najväčšími poskytovateľmi IT služieb na Slovensku. Medzi dodávateľmi
IT produktov a služieb v SR podľa pridanej hodnoty
sa TEMPEST udržal na 7. mieste. V kategórii podľa
výšky tržieb dosiahol 8. priečku a polepšil si tak
oproti roku 2011 o dve miesta. V rámci dodávok IT
sa TEMPEST umiestnil ako 4. najväčší dodávateľ pre
sektor služieb a rovnakú pozíciu tento rok obhájil
aj pre oblasť priemyselnej výroby. TEMPEST sa
v uplynulom roku stal zároveň 3. najväčším dodávateľom IT pre infraštruktúrne podniky. TEMPEST
si zlepšil pozíciu aj v kategórii miliardových IT
firiem a to o tri miesta, keď dosiahol 9. priečku.

Nové odborné
kompetencie a ocenenia

Spoločenská
zodpovednosť

Za dosiahnuté obchodné výsledky bol TEMPEST ocenený ako najlepší partner Hewlett-Packard v oblasti
predaja softvéru a ako najlepší partner v predaji
technologických služieb. Ocenenie Oracle Hardware Partner získal TEMPEST už druhýkrát po sebe.
Ocenenie je udeľované partnerom za výnimočné
výsledky v oblasti predaja hardvérových produktov,
za aktívnu spoluprácu na projektoch a najlepšie využité výhody poskytované spoločnosťou Oracle.
TEMPEST rovnako získal cenu Technological Excellence Award 2012, ktorá je udeľovaná partnerom
za výnimočný prínos k rozvoju konkrétnej technológie Cisco a následný dopad súvisiacich aktivít na
spoločné obchodné výsledky. Boli sme ocenení aj za
vybudovanie Cisco UCS kompetenčného centra na
Slovensku.

Spoločenskú zodpovednosť chápeme ako neoddeliteľnú súčasť nášho pôsobenia. Vnímame ju ako
záväzok pomáhať tým, ktorí to potrebujú, záväzok
dodržiavať etické štandardy a prispievať k zlepšovaniu životného i pracovného prostredia. K prioritným
oblastiam spoločenskej zodpovednosti, ktorým
sa venujeme, patria kultúra, školstvo a šport.
Za posledné obdobie spoločnosť TEMPEST podporila
viaceré zaujímavé projekty.

TEMPEST sa stal IBM Inovatívnym partnerom a boli
sme vyhlásení aj za najlepšieho IBM System Storage
Partnera roka 2012. IBM udeľuje každoročne ocenia
partnerom, ktorí preukazujú výnimočné výsledky,
technologické znalosti a inovatívny prístup. Na
Microsoft Worldwide Partner Conference v Toronte
sme získali tiež ocenenie Microsoft Country Partner
of the Year 2012 pre Slovenskú republiku. Zároveň sa
TEMPEST stal víťazom lokálnej súťaže Your Business
Your Fame 2012. TEMPEST zvíťazil v súťaži Microsoft
Industry Awards v Slovenskej republike už druhý
rok po sebe. Získal ocenenia v kategóriách najinovatívnejšie riešenie s použitím Microsoft technológií
a Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu
a akademickú sféru.
TEMPEST sa stal Affiliate partnerom spoločnosti
Dell WYSE. Doplnili sme tak svoje služby o produkty
partnera, ktorý je zameraný na cloud computing,
tenkých klientov, softvér a služby s tým spojené.

·· Hlavné reklamné partnerstvo so Štúdiom L+S
·· projekt „Aj Ty v IT“ na FIIT STU zameraný 			
na podporu žien v štúdiu technických vied

·· vydanie knihy Rozprávočky kvapky Danky 			
od A. Varadinovej

·· Bratislavské módne dni
·· Vianočný koncert v Bratislave v Opere SND
·· koncerty skupín a interpretov ako Deep Purple, 		
Elán alebo Zucchero

·· vydanie knihy Maľovaná abeceda a Proti noci od J. Smreka
Prostredníctvom finančného príspevku a výťažku
z aukcie výtvarných prác žiakov na našom
každoročnom podujatí sme podporili niekoľko škôl
a inštitúcií, medzi ktoré patria:

·· Detský domov Harmónia v Modre, Harmónii
·· Občianske združenie DIS+
·· Detský domov Nezábudka v Dunajskej Strede
·· Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Žiline
·· Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým		
postihnutím G. Slaninku v Bratislave

·· Liečebno-výchovné sanatórium v Bratislave 		
na Hrdličkovej ulici

·· Integrovaná základná škola na Topoľovej ulici v Nitre
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PODUJATIA
Podujatia sú v našom odvetví jedným z kľúčových nástrojov na prezentáciu dobrých myšlienok
a zlepšovanie vzťahov. Prostredníctvom odborných
akcií sme v minulom roku predstavili zrealizované
projekty i nové trendy, predovšetkým v oblastiach
Big Data, Mobilita, bezpečnosť a riadenie IT. V rámci
podujatí sme uviedli témy ako kombinácia tradičných a open source nástrojov pri riadení služieb,
či prínos mobilných riešení pre firmy spolu s riadením prístupu mobilných používateľov k firemným
informačným zdrojom. Na podujatí Judgment Day
zameranom na trendy a vízie v IT bezpečnosti sme
privítali viac ako 150 špecialistov a spolu s obchodnými partnermi sme demonštrovali viaceré scenáre
ohrozenia kybernetického sveta.

Milan Lasica – TEMPEST, Jan Kraus a hostia

Ján Kuric, Vidiek – Vianočná párty

Martin Smith – Judgment Day 7

Miroslav Šatan, Jiřina Bohdalová, Jana Kirschner – TEMPEST, Jan Kraus a hostia

Každoročne realizujeme pre zákazníkov podujatie,
ktorým sa chceme poďakovať za dôveru a spoluprácu. Talk show s Janom Krausom bola už piatykrát
príjemným ukončením roka, tento raz s Milanom
Lasicom, Jiřinou Bohdalovou, Mirom Šatanom
a Janou Kirschner. Naši zamestnanci uzavreli rok
s Jankom Kuricom a skupinou Vidiek. Počas roka
sme pre nich pripravili niekoľko ďalších podujatí,
či už pre rodiny s deťmi alebo na podporu tímu.

PODUJATIA
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Radovan Školník
Ambit

Organizačná
štruktúra

Radoslav Krochmaľ
Odd. manažmentu procesov a služieb

			Rastislav Daniš
			
Odd. infraštruktúrneho
			
manažmentu

Peter Laco
INdev

Roman Kriško
člen predstavenstva
Obchodný riaditeľ

Roman Kriško
Obchod

			Alojz Časný
			
Odd. Consulting

Miroslav Kišš
Odd. Podpora aplikácii

Jozef Ivanič
Odd. Vývoj a Integrácia

Branislav Baranovský
Odd. systémov

Matej Leško
Prevádzka info. systémov

			Rastislav Chudík
			
Odd. Marketing
			Roman Roštár
			
Odd. biznis developmentu a stratégie
			Patrik Žember
			
Odd. PreSales

Peter Krásny

Jozef Šipoš

predseda predstavenstva
Generálny riaditeľ

člen predstavenstva
Technický riaditeľ

		

Viktor Mikulášek
Project Management

Maroš Jančovič
Services
Miroslav Doležal
ZIMS

Albert Šmajda
Finančný riaditeľ

Branislav Mitas
Manažér bezpečnosti

				Ľubomír Lohazer
				
Odd. Financie

			
			

Martin Zuggó
Servis manažér

				
Jaroslav Sýkora
				Odd. Prevádzka		
				Roman Dobrovodský
				
Odd. Logistika

Miroslav Doležal
Riaditeľ Kontrolingu
				Miroslav Doležal
				
Odd. IMS
				
Lucia Vráblová
				Odd. vnútornej kontroly

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Branislav Mitas
NetSec
			Branislav Mitas
			
Odd. analytickej bezpečnosti

Attila Fintor
Odd. aplikačnej bezpečnosti

Pavol Stárek
Odd. Architektúra
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ZAMESTNANECKÁ
ŠTRUKTúRA

Zloženie a kvalita ľudských zdrojov
patrila a patrí k prioritám firmy.
Výber zamestnancov sa uskutočňuje
na základe spôsobilosti podľa
požiadaviek na kvalifikáciu, odbornú
prax, jazykové znalosti a osobnostné
schopnosti.

veková štruktúra
18 – 20

1

0.42%

21 – 30

70

29.17 %

31 – 40

131

54.58%

41 – 50

31

12.92 %

nad 51

7

2.92 %

SŠ

59

24.58 %

vŠ

181

75.42%

vzdelanie

priemerný počet ZaMEstnanCoV na tpp

240

profesijné zaradenie

ženy

23

9.58 %

manažment

28

11.67 %

muži

217

90.42 %

konzultant

45

18.75 %

technický pracovník

65

27.08 %

programátor

67

27.92 %

obchodník

17

7.08 %

administratíva

18

7.50 %

vy vidíte stoličku. My produktivitu.
Priemerný vek v spoločnosti je 34 rokov.

ZaMEstnanECkÁ Štruktúra

Pomocou technológií je možné automatizovať, riadiť a mať veci pod
kontrolou. Ľudia tak získajú väčšiu slobodu a schopnosť prichádzať
s novými myšlienkami. Pretože aj keď človeka nie je vidieť, je za všetkým.
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vy vidíte rebrík. My rast.
Informačné technológie zlepšujú nielen vaše obchodné výsledky,
ale pomôžu vám vstúpiť do vyššej ligy. Váš rast sa prejaví nielen
na úspechu firmy, ale aj v jej vnímaní u zákazníkov.

TRENDy

2009

2010

2011

2012

delta ´12 / ´11

52,003,126 €

77,390,229 €

54,228,549 €

75,630,459 €

39 %

Zisk po zdanení

4,507,614 €

6,205,711 €

2,498,021 €

5,061,661 €

103 %

pridaná hodnota

17,552,542 €

21,878,026 €

16,787,867 €

22,260,339 €

33 %

tržby z predaja It služieb

32,162,564 €

47,048,430 €

37,404,935 €

41,725,368 €

12 %

tržby z predaja tovaru

18,993,557 €

28,768,833 €

16,486,575 €

33,109,710 €

101 %

Celkové tržby

trEnDy
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SÚVAHA AKTÍVA

Číslo

Brutto v bežnom
účtovnom období

Korekcia v bežnom
účtovnom období

Netto v bežnom
účtovnom období

Netto v minulom
účtovnom období

Zaokrúhlené
(brutto)

Zaokrúhlené
(korekcia)

Zaokrúhlené
(netto)

Zaokrúhlené
(minulé)

Spolu majetok r. 002+ r. 030+ r. 061

001

43,941,903.71 €

3,809,676.84 €

40,132,226.87 €

35,423,282.31 €

43,941,904

3,809,678

40,132,226

35,423,282

A.

Neobežný majetok r. 003+ r. 011+ r. 021

002

5,031,992.64 €

3,648,330.77 €

1,383,661.87 €

1,045,299.48 €

5,031,993

3,648,332

1,383,661

1,045,300

A.l.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)

003

87,560.53 €

84,030.13 €

3,530.40 €

7,944.17 €

87,561

84,031

3,530

7,944

2.

Softvér (013) - / 073,091A /

005

81,861.02 €

78,330.62 €

3,530.40 €

7,944.17 €

81,861

78,331

3,530

7,944

5.

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

008

5,699.51 €

5,699.51 €

0.00 €

0.00 €

5,700

5,700

-

-

A.ll.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)

011

4,817,336.08 €

3,564,300.64 €

1,253,035.44 €

983,061.31 €

4,817,336

3,564,301

1,253,035

983,062

3.

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

014

4,729,712.17 €

3,477,474.53 €

1,252,237.64 €

980,666.51 €

4,729,712

3,477,475

1,252,237

980,667

6.

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

017

87,623.91 €

86,826.11 €

797.80 €

2,394.80 €

87,624

86,826

798

2,395

A.lll.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)

021

127,096.03 €

0.00 €

127,096.03 €

54,294.00 €

127,096

-

127,096

54,294

A.lll.1.

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A

022

124,596.03 €

0.00 €

124,596.03 €

54,294.00 €

124,596

-

124,596

54,294

2.

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

023

2,500.00 €

0.00 €

2,500.00 €

0.00 €

2,500

-

2,500

-

B.

Obežný majetok r. 031+ r. 038+ r. 046+ r. 055

030

37,921,894.03 €

161,346.07 €

37,760,547.96 €

33,798,092.46 €

37,921,894

161,346

37,760,548

33,798,092

B.l.

Zásoby súčet (r. 032 až 037)

031

804,511.49 €

0.00 €

804,511.49 €

1,670,091.13 €

804,511

-

804,511

1,670,091

2.

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

033

372,000.00 €

0.00 €

372,000.00 €

0.00 €

372,000

-

372,000

-

5.

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

036

432,511.49 €

0.00 €

432,511.49 €

1,670,091.13 €

432,511

-

432,511

1,670,091

B.ll.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)

038

0.00 €

0.00 €

0.00 €

10,190.76 €

-

-

-

10,191

7.

Odložená daňová pohľadávka (481 A)

045

0.00 €

0.00 €

0.00 €

10,190.76 €

-

-

-

10,191

B.lll.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)

046

22,626,602.32 €

161,346.07 €

22,465,256.25 €

21,333,682.49 €

22,626,602

161,346

22,465,256

21,333,682

B.lll.1.

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

047

22,559,137.06 €

161,346.07 €

22,397,790.99 €

21,069,394.07 €

22,559,137

161,346

22,397,791

21,069,394

7.

Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345, 346, 347) - 391A

053

0.00 €

0.00 €

0.00 €

173,044.40 €

-

-

-

173,044

8.

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

054

67,465.26 €

0.00 €

67,465.26 €

91,244.02 €

67,465

-

67,465

91,244

B.lV.

Finančné účty súčet (r. 056 až 060)

055

14,490,780.22 €

0.00 €

14,490,780.22 €

10,784,128.08 €

14,490,781

-

14,490,781

10,784,128

B.lV.1.

Peniaze (211,213,21X)

056

5,271.72 €

0.00 €

5,271.72 €

78,874.81 €

5,272

-

5,272

78,875

2.

Účty v bankách (221A,22X + / -261)

057

14,485,508.50 €

0.00 €

14,485,508.50 €

10,705,253.27 €

14,485,509

-

14,485,509

10,705,253

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 062 a r. 065)

061

988,017.04 €

0.00 €

988,017.04 €

579,890.37 €

988,017

-

988,017

579,890

2.

Náklady budúcich období krátkodobé (381A,382A)

063

975,668.59 €

0.00 €

975,668.59 €

535,794.06 €

975,669

-

975,669

535,794

4.

Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

065

12,348.45 €

0.00 €

12,348.45 €

44,096.31 €

12,348

-

12,348

44,096

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 065)

888

174,779,597.80 €

15,238,707.36 €

159,540,890.44 €

141,113,238.87 €

174,779,599

15,238,712

159,540,887

141,113,238

AKTÍVA

SÚVAHA AKTÍVA
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SÚVAHA PASÍVA
Číslo

Stav v bežnom
účtovnom období

Stav v minulom
účtovnom období

Zaokrúhlené
(sledované)

Zaokrúhlené
(minulé)

Spolu vlastné imanie a záväky r. 067+ r. 088+ r. 121

066

40,132,226.87 €

35,423,282.31 €

40,132,226

35,423,282

A.

Vlastné imanie r. 068+ r. 073+ r. 080+ r. 084+ r. 087

067

7,853,966.78 €

5,294,696.76 €

7,853,966

5,294,697

A.l.

Základné imanie súčet (r. 069 až 072)

068

159,600.00 €

159,600.00 €

159,600

159,600

A.l.1.

Základné imanie (411 alebo + / -491)

069

159,600.00 €

159,600.00 €

159,600

159,600

A.ll.

Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)

073

-43,851.19 €

-44,153.22 €

-43,851

-44,153

3.

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

076

995.82 €

995.82 €

996

996

4.

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

077

-44,847.01 €

-45,149.04 €

-44,847

-45,149

A.lll.

Fondy zo zisku súčet (r. 081 až 083)

080

30,924.18 €

30,924.18 €

30,924

30,924

A.lll.1.

Zákonný rezervný fond (421)

081

30,924.18 €

30,924.18 €

30,924

30,924

A.lV.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 a r. 086

084

2,645,632.36 €

2,650,305.12 €

2,645,632

2,650,305

A.lV.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

085

2,645,632.36 €

2,650,305.12 €

2,645,632

2,650,305

A.V.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení / +- / r.001- (r. 068+ r. 073+ r. 080+ r. 084+ r. 088+ r. 121)

087

5,061,661.43 €

2,498,020.68 €

5,061,661

2,498,021

B.

Záväzky z r. 089+ r. 094+ r. 106+ r. 117 + r. 118

088

31,405,291.41 €

28,112,624.39 €

31,405,291

28,112,624

B.l.

Rezervy súčet (r. 090 až 093)

089

287,713.00 €

279,842.87 €

287,713

279,843

2.

Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)

091

287,713.00 €

279,842.87 €

287,713

279,843

B.ll.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až 105)

094

168,818.17 €

206,568.90 €

168,818

206,568

9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

103

66,465.07 €

78,855.46 €

66,465

78,855

10.

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

104

102,346.93 €

127,713.44 €

102,347

127,713

11.

Odložený daňový záväzok (481A)

105

6.17 €

0.00 €

6

-

B.lll.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až 116)

106

30,937,499.30 €

27,625,157.85 €

30,937,499

27,625,158

B.lll.1

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

107

25,762,457.25 €

20,975,595.21 €

25,762,457

20,975,594

3.

Nevyfakturované dodávky (326,476A)

109

446,391.91 €

847,447.00 €

446,392

847,447

6.

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

112

0.00 €

1,500,000.00 €

-

1,500,000

7.

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

113

1,899,843.85 €

2,341,965.64 €

1,899,844

2,341,966

8.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A)

114

293,044.01 €

279,561.51 €

293,044

279,562

9.

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

115

2,279,176.28 €

1,471,837.77 €

2,279,176

1,471,838

10.

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

116

256,586.00 €

208,750.72 €

256,586

208,751

B.lV.

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

117

10,000.00 €

0.00 €

10,000

-

B.V.

Bankové úvery (r. 119 + r. 120)

118

1,260.94 €

1,054.77 €

1,261

1,055

2.

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

120

1,260.94 €

1,054.77 €

1,261

1,055

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až 125)

121

872,968.68 €

2,015,961.16 €

872,969

2,015,961

3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

124

56,890.00 €

170,024.44 €

56,890

170,024

4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

125

816,078.68 €

1,845,936.72 €

816,079

1,845,937

PASÍVA

SÚVAHA PASÍVA
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo

Skutočnosť v účtovnom
období sledovanom

Skutočnosť v účtovnom
období minulom

Zaokrúhlené
(sledované)

Zaokrúhlené
(minulé)

I.

Tržby z predaja tovaru (604)

01

33,109,709.76 €

16,486,574.83 €

33,109,710

16,486,575

A.

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A)

02

25,498,828.39 €

14,372,064.26 €

25,498,828

14,372,064

+

Obchodná marža r. 01 - r. 02

03

7,610,881.37 €

2,114,510.57 €

7,610,882

2,114,511

ll.

Výroba r. 05+r. 06+ r. 07

04

42,097,368.05 €

37,404,934.85 €

42,097,368

37,404,935

ll.1.

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

05

41,725,368.05 €

37,404,934.85 €

41,725,368

37,404,935

2.

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+ / - účtová skupina 61)

06

372,000.00 €

0.00 €

372,000

-

B.

Výrobná spotreba r. 09+ r. 10

08

27,447,910.52 €

22,731,578.03 €

27,447,914

22,731,579

B.1.

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503,505A)

09

659,287.83 €

602,935.47 €

659,288

602,935

2.

Služby (účtová skupina 51)

10

26,788,622.69 €

22,128,642.56 €

26,788,626

22,128,644

+

Pridaná hodnota r. 03+ r. 04- r. 08

11

22,260,338.90 €

16,787,867.39 €

22,260,336

16,787,867

C.

Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)

12

15,296,585.27 €

13,139,879.57 €

15,296,585

13,139,880

C.1.

Mzdové náklady (521,522)

13

13,039,321.49 €

10,980,763.84 €

13,039,321

10,980,764

3.

Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)

15

2,065,785.96 €

1,986,801.51 €

2,065,786

1,986,802

4.

Sociálne náklady (527,528)

16

191,477.82 €

172,314.22 €

191,478

172,314

D.

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

17

35,576.81 €

29,664.34 €

35,577

29,664

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551,553)

18

553,119.33 €

671,690.81 €

553,119

671,691

lll.

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

19

46,687.51 €

58,463.17 €

46,688

58,463

F.

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

20

2,029.00 €

19,741.80 €

2,029

19,742

G.

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+ / - 547)

21

-30,554.56 €

-74,981.43 €

-30,555

-74,981

IV.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)

22

149,609.89 €

90,797.66 €

149,610

90,798

H.

Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)

23

420,348.53 €

126,885.18 €

420,349

126,885

VýKAZ ZISKOV a STRÁT
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Číslo

Skutočnosť v účtovnom
období sledovanom

Skutočnosť v účtovnom
období minulom

Zaokrúhlené
(sledované)

Zaokrúhlené
(minulé)

*

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti r. 11-r. 12-r. 17-r. 18+ r.19-r. 20-r. 21+r. 22-r.23 +(-r. 24)-(-r. 25)

26

6,179,531.92 €

3,024,247.95 €

6,179,530

3,024,247

VII.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30+ r. 31+ r. 32

29

172,198.01 €

87,024.05 €

172,198

87,024

VII.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)

30

172,198.01 €

87,024.05 €

172,198

87,024

X.

Výnosové úroky (662)

38

19,060.80 €

26,859.77 €

19,061

26,860

N.

Nákladové úroky (562)

39

31,868.40 €

24,521.61 €

31,868

24,522

Xl.

Kurzové zisky (663)

40

35,782.64 €

73,867.59 €

35,783

73,868

O.

Kurzové straty (563)

41

24,860.83 €

58,220.40 €

24,861

58,220

XlI.

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

42

42.01 €

26.96 €

42

27

P.

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)

43

23,400.46 €

20,656.95 €

23,400

20,657

*

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27-r.28+r.29+r.33-r.34+r.35-r.36-r.37+r.38-r.39+r.40-r.41+r.42-r.43+(-r.44)-(-r.45)

46

146,953.77 €

84,379.41 €

146,955

84,380

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r.26 + r.46

47

6,326,485.69 €

3,108,627.36 €

6,326,485

3,108,627

S.

Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49+ r. 50

48

1,264,824.26 €

610,606.74 €

1,264,824

610,606

S.1.

- splatná (591,595)

49

1,254,627.33 €

595,102.30 €

1,254,627

595,102

2.

- odložená (+ / -592)

50

10,196.93 €

15,504.44 €

10,197

15,504

**

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 47- r.48

51

5,061,661.43 €

2,498,020.62 €

5,061,661

2,498,021

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+ / -) [r. 47 + r. 54]

59

6,326,485.69 €

3,108,627.36 €

6,326,485

3,108,627

***

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+ / -) [r. 51+ r. 58- r.60]

61

5,061,661.43 €

2,498,020.62 €

5,061,661

2,498,021

VýKAZ ZISKOV a STRÁT
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PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

2012

2011

8,523,423

7,519,687

-31,868

-24,522

19,061

26,860

Zaplatená daň z príjmov

-1,254,627

-595,102

Vyplatené dividendy

-2,498,021

-6,205,596

4,757,968

721,327

0

0

4,757,968

721,327

Peňažné toky z prevádzky
Zaplatené úroky
Prijaté úroky

Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami
Príjmy z mimoriadnych položiek
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky z investičnej činnosti

Peňažné toky z prevádzky

2012

2011

6,326,485

3,108,627

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

553,119

671,691

Opravná položka k pohľadávkam

-30,555

-74,981

Opravná položka k zásobám

0

0

Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku

0

0

Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku

0

0

Nerealizované kurzové straty

0

0

Nerealizované kurzové zisky

0

0

7,870

2,524

Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)

Úpravy o nepeňažné operácie:

2012

2011

-828,395

-424,339

Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku

44,659

38,721

46,688

58,463

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

-172,198

-87,024

Obstaranie investícií

-72,802

-3,850

Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou majetku

0

0

Prijaté dividendy

172,198

87,024

Iné nepeňažné operácie

12,807

-2,338

-682,311

-282,702

6,742,187

3,657,220

-1,539,701

-1,887,211

865,588

-1,326,337

(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)

2,455,349

7,076,015

Peňažné toky z prevádzky

8,523,423

7,519,687

Nákup dlhodobého majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

Rezervy

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu

Zmena pracovného kapitálu:
Peňažné toky z finančnej činnosti

2012

2011

Príjmy zo zvýšenia základného imania

0

192

Príjmy z úverov

0

0

-369,004

-446,223

0

0

-369,004

-446,031

2012

2011

3,706,653

-7,406

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

10,784,128

10,791,534

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

14,490,781

10,784,128

Splátky dlhodobých záväzkov
Splátky prijatých úverov
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov

PREHĽAD PEŇAŽnÝCH TOKOV

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)
Úbytok (prírastok) zásob

59

58

vy vidíte notebook. My váš svet.
Prístup k aplikáciám, reportom, či tímom Vám dáva prehľad v oblasti
a istotu v rozhodnutiach.

sprÁVa nEZÁVIsLého auDítora
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Ďakujeme všetkým, ktorí pri
TEMPEST-e stáli nie len v minulom,
ale aj počas predchádzajúcich
dvadsiatich rokov. Dôvera zákazníkov,
spätná väzba, aktívna spolupráca
i podpora pri riešeniach spoločných
úloh sú pre nás nesmierne cenné
a ďakujeme za ne. Zároveň ďakujeme
všetkým obchodným partnerom
za spoluprácu a podporu.
Ďakujeme tiež projektovým
tímom, ktoré sa v neľahkých
podmienkach dokážu navzájom
rešpektovať a zároveň dosahovať
úspešné výsledky. A ďakujeme
zamestnancom, ktorí sú
najcennejším aktívom firmy,
dôverujú jej a vytvárajú ju.

POĎAKOVANIE

63

Telefón
00421 2 502 67 111
Fax
00421 2 502 67 100
Informácie
info@tempest.sk
Obchod
obchod@tempest.sk
www.tempest.sk
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