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SLOVO GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Ukončili sme rok 2017, ktorý bol pre TASR
náročný, ale úspešný. Od júla som viedol
agentúru ako zastupujúci riaditeľ, od septembra
ma Správna rada TASR zvolila za generálneho
riaditeľa. Spolu s tímom profesionálov  som začal
napĺňať svoj projekt Efektívna a užitočná
agentúra.

Riadenie a rozvoj agentúry je cesta, ktorá
nemá konečný cieľ. Ambíciou je denne ponúkať odberateľom fakty, ktoré pochádzajú z dôveryhodných
a overených zdrojov. Úlohou je byť všade tam, kde sa niečo deje. Výzvou je hľadať stále nové technologické
spôsoby ako doručovať informácie čo najrýchlejšie a spoľahlivo.

Poznám agentúru a poznám aj kvalitný tím ľudí, ktorí tu pracujú. Denne si odrobia kus „čiernej práce“
v teréne. Sú v zamestnaní cez víkendy i cez sviatky. Píšu pravdivo, rýchlo a nestranne. Sú hrdí na svoju
prácu a záleží im na dobrom mene agentúry.

V dobe, keď na nás z každej strany vyskakujú médiá, v ktorých je najviac faktov v horoskopoch, je
dôležité zotrvávať pri tom tradičnom: úcte k faktom a dôslednosti pri overovaní zdroja.

Celý rok sme zaznamenávali udalosti bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu. Slovom, fotkou, videom,
zvukom. Stihli sme v druhom polroku aj celý rad noviniek či prípravu na nové projekty.

Komplexne a dôsledne sme zaznamenali voľby do VÚC. Uviedli sme BRIEF správy. Podpísali sme zmluvu
so ZMOS-om, správy TASR idú do každej obce a informácie o udalostiach prúdia do TASR. Už na jeseň sme
urobili redizajn webu Teraz.sk, ktorý významne zvýšil návštevnosť. TASR nikdy nebola tak blízko občanom.
Pripravili sme technicko personálnu prípravu pre servis v jazyku národnostnej menšiny. Dostali sme
ocenenie Európskej aliancie tlačových agentúr za inováciu a agentúrnu kvalitu. Pribudli nám noví mediálni
klienti...

Môžete veriť, čomu chcete, ale so zlomenou nohou nepôjdete k šamanovi ani k homeopatovi, ale na
chirurgiu. Môžete čítať, čo len chcete, ale v čase rozmachu hoaxov, propagandy  a nepravdivých správ je
potrebné mať zdroj informácií, ktorému môžete veriť.

Verejnoprávna TASR musí mať kredit, aby jej informácie boli dôveryhodné. Musí byť efektívna a užitočná
pre klientov i pre verejnosť.

Zdravo konzervatívna a dravo inovatívna.



3

ROK 2017 V ČÍSLACH

Spravodajskú produkciu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za rok 2017
predstavovalo:

SLOVNÉ SPRAVODAJSTVO: k 31. 12. 2017

Domáci servis 38 055

Ekonomický servis 23 230

Zahraničný servis 27 633

Športový servis 33 643

Exportný servis spolu (český , anglický) 16 776

Easy  servis 6 122

Školský servis 8 504

SUMÁR SLOVNÉHO SPRAVODAJSTVA 153 963

AUDIO SPRAVODAJSTVO: k 31. 12. 2017

Domáci servis 6 807

Ekonomický servis 1 993

Zahraničný  servis 457

Športový servis 4 553

Exportný servis 0

Easy  servis 270

SUMÁR  AUDIO  SPRAVODAJSTVA 14 080

FOTO: k 31. 12. 2017

Foto_TASR 43 332

Foto_AP 58 814

SUMÁR FOTO 102 146

VIDEO: 9 018

CELKOM 279 207
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Prehľad o evidenčnom počte zamestnancov TASR:

spolu redaktorov ostatných

K 31. 12. 2016 142 124 18

K 31. 12. 2017 137 124 13

Činnosť TASR nemá významný vplyv na zamestnanosť v SR.

V roku 2017 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške 5 260 552 EUR.

Náklady celkom boli vynaložené vo výške 5 192 326 EUR.

Na základe     uvedených   ukazovateľov TASR  vykázala  kladný  hospodársky  výsledok  vo výške
62 951 EUR.

Tržby z predaja agentúrnych produktov a služieb zaznamenali v roku 2017 rastový trend. Vo finančnom
vyjadrení išlo celkovo o sumu 2 700 215 EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast
o vyše 14 percent.

Spravodajský portál Teraz.sk - návštevnosť
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POSTAVENIE A SÍDLO TASR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len TASR) je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
ktorá vykonáva vlastnú činnosť vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Sídlom TASR
je od 04. 12. 2015 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

TASR je  zriadená  zákonom  č.  385/2008  Z.  z.  o Tlačovej  agentúre Slovenskej  republiky   a o zmene
niektorých  zákonov.  V zmysle  zákona  je  verejnoprávna,  národná, nezávislá a informačná inštitúcia, ktorá
poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.

HLAVNÁ ČINNOSŤ TASR

Hlavnou činnosťou TASR v zmysle zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky
a o zmene niektorých zákonov je poskytovanie služby verejnosti v oblasti spravodajstva. Služba verejnosti
v oblasti spravodajstva zahŕňa vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a
nestranných informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov,
zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov a sú
sprostredkúvané v agentúrnom spravodajstve. Služba verejnosti v oblasti spravodajstva zahŕňa aj
uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie.

TASR vyhľadáva a spracováva informácie z územia Slovenskej republiky o:

a) spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na celoštátnej úrovni
a na  regionálnej úrovni,

b) orgánoch verejnej moci, nimi zriadených rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách a
právnických osobách zriadených zákonom a o ich činnosti,

c) kultúrnych aktivitách s dôrazom na národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnických
skupín a ochrane kultúrneho dedičstva,

d) národnostných menšinách a etnických skupinách žijúcich na území Slovenskej republiky,

e) činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností,

f) sociálne znevýhodnených a rizikových skupinách obyvateľstva,

g) školstve, vede, výskume,

h) zdravotníctve a životnom štýle,

i) verejnej bezpečnosti a prevencii pred kriminalitou,

j) ochrane maloletých a prevencii pred spoločensky negatívnymi vplyvmi,

k) iných významných oblastiach života spoločnosti.
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TASR vyhľadáva a spracováva informácie zo zahraničia o:

a) spoločenských,   kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach celosvetového
významu, európskeho významu a regionálneho významu,

b) udalostiach, ktoré sa vzťahujú k Slovenskej republike,

c) činnosti a úspechoch občanov Slovenskej republiky v zahraničí,

d) živote a činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí,

e) iných významných udalostiach.

TASR vykonáva v rámci hlavnej činnosti služby vo verejnom záujme. Ich rozsah je špecifikovaný v časti
Hodnotenie úloh vo verejnom záujme.

TASR zriaďuje regionálne spravodajské pracoviská tlačovej agentúry v sídlach krajov a spravodajské
pracoviská v zahraničí.

TASR plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.

Agentúrne spravodajstvo TASR je vyvážené, pluralitné, objektívne a rešpektuje právo na informácie v
demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či
iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej skupine,
zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.

ORGÁNY TASR

Orgány TASR sú:

a) správna rada,

b) generálny riaditeľ.

Správna rada TASR

Správna rada má päť členov. Štyroch členov správnej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej
republiky a jedného člena správnej rady volia a odvolávajú zamestnanci TASR. Funkčné obdobie člena
správnej rady je päť rokov.

Zloženie správnej rady k 31. 12. 2017

Ing. Vladimír Masár - predseda

JUDr. Boris Chovanec - podpredseda

Ing. Peter Alakša - člen

Ing. Richard Kvasňovský - člen

Doc. PhDr. Ján Sand, CSc. - člen
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Generálny riaditeľ

Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom TASR, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny
riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa TASR, ktoré nepatria podľa zákona do pôsobnosti
Správnej rady. Generálneho riaditeľa volí a odvoláva Správna rada. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa
je päť rokov. Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa upravuje zákon o Tlačovej agentúre
Slovenskej republiky.

V roku 2017 došlo k zmene na poste generálneho riaditeľa. Generálnym riaditeľom TASR bol do 17.
júla 2017 PhDr. Jaroslav Rezník. K uvedenému dátumu sa vzdal funkcie, zastupovaním bol poverený
riaditeľ stratégie PhDr. Vladimír Puchala. Správna rada vyhlásila výberové konanie na pozíciu GR a po
verejnom vypočutí zvolila do funkcie generálneho riaditeľa TASR PhDr. Vladimíra Puchalu s projektom
Užitočná a efektívna agentúra. Jeho mandát začal plynúť dňa 5. septembra 2017. Do tejto funkcie bol
zvolený Správnou radou TASR v súlade so zákonom č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej
republiky a o zmene niektorých zákonov.

HODNOTY TASR

TASR je užitočná agentúra pre klientov i pre verejnosť. Je efektívna a spravovaná s vedomím
spoločenskej zodpovednosti.

TASR je pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá.

Agentúrne spravodajstvo TASR je vyvážené, pluralitné, objektívne a rešpektuje právo na informácie v
demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či
iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej skupine,
zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.

TASR poskytuje pravdivé informácie postavené na faktoch. Dôsledne dbá na overovanie zdrojov.

TASR prináša komplexné a multimediálne informácie o dianí na Slovensku bez ohľadu na ich
komerčnú hodnotu.

TASR kladie dôraz na etiku žurnalistiky. Etický kódex agentúry vychádza zo všeobecne známych
spoločenských noriem. Ich dodržiavanie vníma TASR ako spoločensky nutné a prospešné.

Každý zo zamestnancov TASR preukazuje čo najvyššiu osobnú morálku pri získavaní a spracovávaní
informácií. Preukazovanie primeranej úcty voči občanom - respondentom, verejným funkcionárom,
spolupracovníkom, zákazníkom a všetkým ostatným partnerom TASR pokladáme za základnú súčasť
firemnej kultúry.
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CIELE

TASR plní úlohy, ktoré jej ukladá zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky
a o zmene niektorých zákonov poskytovaním služieb v oblasti spravodajstva. Rovnako dôsledne si plní
úlohy vo verejnom záujme.

TASR je dôveryhodný zdroj informácií. Chce byť zákazníkmi preferovanou agentúrou, na ktorú sa môžu
spoľahnúť.

Vychádza v ústrety klientom i verejnosti v oblasti spôsobov doručovania správ. Dbá na technologický
rozvoj a nové systémy správy informácií. Je inovatívnou agentúrou.

TASR využíva pre tvorbu svojich produktov profesionálnych novinárov.

TASR poskytuje služby koncovým užívateľom - verejnosti, či už prostredníctvom spravodajských
webov, Zóny verejného záujmu, zdigitalizovaného archívu, či špeciálnych aplikácií.

TASR buduje sieť svojich spravodajcov doma i v zahraničí.

TASR je medzinárodne rešpektovanou agentúrou. Je aktívnym členom Európskej aliancie tlačových agentúr
(EANA).

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

TASR je verejnoprávna inštitúcia. Zabezpečuje objektívne, rýchle, na faktoch postavené informácie
z dôveryhodných zdrojov. Slúži verejnosti. Rešpekt ku koncovým užívateľom, občanom i rešpekt ku
klientom patria k základným hodnotám agentúry. TASR vníma vysokú mieru svojej spoločenskej
zodpovednosti.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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ORGANICKÝ KONTINUÁLNY RAST

Kvalitní zamestnanci, inovatívne technológie, jasné zdroje financovania, poznanie medzinárodného
kontextu a poznanie potrieb klientov patria medzi základné piliere stability a rozvoja. TASR sa opiera
o poznanie a skúsenosti na trhu médií i skúsenosti s tvorbou informácií pre verejnosť. V rámci svojich
možností investuje peniaze do techniky a do vzdelávania zamestnancov.

SUMÁRNE HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA A STREDNODOBÝ VÝHĽAD

Úlohy,   ktoré   TASR   vyplývajú zo zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a
o zmene niektorých zákonov boli v roku 2017 splnené.

TASR vydala v roku 2017 sumárne 279 207 multimediálnych správ, z toho 153 963  textových správ,
102 146 fotografií, 9 018 videí,  14 080 zvukov.

V roku 2017 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške 5 260 552 EUR. Náklady celkom (bez
daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 5 192 326 EUR. TASR  vykázala  kladný  hospodársky
výsledok  vo  výške 62 951 EUR.

Tržby z predaja agentúrnych produktov a služieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o vyše
14 percent.

Zmena na poste generálneho riaditeľa vyvolala zmeny v personálnom obsadení agentúry, jej
spravodajských výstupoch, politike vo vzťahu ku klientom, regiónom i verejnosti.

V septembri sa uskutočnili výberové konania na všetky riadiace pozície v agentúre. Na základe
projektov a vypočutí pred komisiou došlo k zmenám na postoch vedúcich Obrazovej redakcie,
Zahraničnej redakcie, Redakcie dokumentačných databáz, Úseku obchodu a marketingu, Úseku
ekonomiky.

TASR v zmysle projektu generálneho riaditeľa TASR s názvom Užitočná a efektívna agentúra uviedla
v svojom servise novinku: BRIEF správy, ktoré významne zrýchlili vydávanie prvých informácií
o udalostiach a našli pozitívnu klientsku odozvu.

Agregátor sociálnych sietí Somecan z dielne TASR získal prestížne ocenenie Európskej aliancie
tlačových agentúr EANA Award for Excelence in News Agency quality 2017. Toto významné ocenenie
predtým získala nemecká DPA.

Agentúra pokračovala v inhouse digitalizácii svojich archívov v zmysle udržateľnosti projektu
Digitalizácia archívov TASR. Do webového rozhrania pribudlo ďalších 10 000 objektov. Webové rozhranie
vtedy.tasr.sk, ktoré prináša zdigitalizovaný archív pre nekomerčné použitie, bude v zmysle projektu GR
obohatené o možnosť online nákupu objektov pre klientov, či verejnosť.

TASR začala masívnu prípravu na projekt TASR do každej obce, v rámci ktorého sprístupnila svoje
servisy pre mestá a obce na Slovensku, a to jednou zmluvou so Združením miest a obcí Slovenska.
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K danému projektu vzniklo webové rozhranie obce.tasr.sk s aplikáciou, do ktorej môžu mestá a obce
vkladať informácie o svojich udalostiach. Cieľom je významne zvýšiť informovanosť o dianí v regiónoch
Slovenska.

V súvislosti s regiónmi sa uskutočňuje interný projekt pobytov regionálnych redaktorov v Bratislave
na týždenných pracovných stážach.

V zahraničnom spravodajstve sa zvýšil počet ciest do zahraničia. Stúpol počet zahraničných agentúr,
s ktorými má TASR zmluvu. Agentúra dôsledne dbá na kredit zdrojov. Zmluva s agentúrou Sputnik bola
ukončená. Prelomovou zmenou bola príprava na uvedenie exportného servisu v maďarčine. Servis
v maďarskom jazyku začne agentúra vydávať vo februári 2018. Pôjde historicky o prvý servis tlačovej
agentúry pre našu najväčšiu národnostnú  menšinu.

TASR oslovila svojich klientov s výzvou na hodnotenie dodávaných servisov. Na základe týchto
výstupov boli modifikované mnohé postupy a technológie. Významne sa začalo pracovať so zvukmi, kde
došlo k ich technologickému vylepšeniu, kvantitatívnemu nárastu a vylepšeným metodikám ich
doručovania.

TASR pripravila komplexný materiál, ktorý rieši spoluprácu so školami, štipendiá, stáže, prax
študentov.

TASR uskutočňuje prípravu na nový produkt, živé prenosy pre klientov.

TASR zaznamenala nárast tržieb v sektore médií. Žiadne médium nezrušilo servis TASR z dôvodu
nespokojnosti s kvalitou služieb. Pribudli noví mediálni klienti.

Agentúra komplexne informovala o voľbách do VÚC.

Teraz Media, a.s. ako dcérska spoločnosť TASR a druhého akcionára spoločnosti Impre Media,  a.s.
zaznamenala kladný hospodársky výsledok vo výške 39 305 EUR.

Portál Teraz.sk prešiel v roku 2017 redizajnom. Jedným z efektov zmien bolo ďalšie zvýšenie
návštevnosti. Zatiaľ, čo v roku 2013 dosahovala mesačne v priemere 264 003 reálnych užívateľov (RÚ)
podľa AIM, v roku 2016 bol priemer 470 078 RÚ mesačne a v roku 2017 už 550 349 RÚ mesačne, pričom
napríklad v decembri 2017 dosiahol portál teraz.sk návštevnosť 705 310 RÚ.

Web vtedy.sk prináša kolekcie fotografií z archívu spolu s aktualizačnými článkami. Rozhranie
vtedy.tasr.sk ponúka možnosť prehliadania s vyhľadávaním v digitálnom archíve TASR aj pre verejnosť.

Problémová je situácia je v oblasti redakčného systému Typlan a jeho podpory. Ide o zastaraný
systém, ktorý nie je spoľahlivý a je potrebné ho stabilizovať. Koncom roka začali rokovania o jeho
technologickom upgrade.

TASR si zachovala povesť kredibilného médiá, ktoré pracuje s faktami a overenými zdrojmi.
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HODNOTENIE ÚLOH VO VEREJNOM ZÁUJME

V roku 2017 TASR splnila všetky podmienky zmluvy č. MK-1/2017/M o poskytovaní služieb vo
verejnom záujme a o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky určené na
uskutočnenie účelového investičného projektu vo verejnom záujme podľa § 6 ods. 1, písm. b) a c) a ods.
2 Zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, ktorú
uzavrela s Ministerstvom kultúry SR.

TASR v hodnotenom období v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre
Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v rámci hlavnej činnosti vydávala v úplnom znení
vyhlásenia, oznámenia a stanoviská oprávnených orgánov. Zhromažďovala a sprístupňovala informácie o
činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov Európskej únie. Vyhľadávala a
spracovávala informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových
udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie v dvoch cudzích jazykoch. Uchovávala a
sprístupňovala zhromaždené informácie. Zhromažďovala a sprístupňovala databázu obrazových
záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely.

Vykonávanie služieb vo verejnom záujme TASR zabezpečila prostredníctvom svojich redakcií:

a)   domácej redakcie,

b)  redakcie obrazového spravodajstva,

c)   zahraničnej redakcie,

d)  športovej redakcie,

e)   ekonomickej redakcie,

f)   redakcie dokumentačných databáz,

g)   úseku informačných technológií.

Všetky služby, na ktoré sa poskytol príspevok podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2008 Z. z.
o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov poskytovala agentúra
bezodplatne.

V súlade s § 5 ods. 13 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene
niektorých zákonov TASR zabezpečovala úlohy stanovené zákonom nepretržite počas celého roka.
Informácie boli vydávané v jednotlivých servisoch TASR, uchovávané v archívoch TASR a sprístupňované
verejnosti.

Na  webových sídlach www.tasr.sk i na www.teraz.sk boli denne sprístupňované najaktuálnejšie
správy z domáceho diania, zahraničia, ekonomiky a športu, kultúry, exportný servis, školské správy, téma
tasr i špeciálne webové podstránky k významným udalostiam s kompletnou tematickou ponukou
informácií pre verejnosť. K správam TASR vydáva fotografie i videá. V roku 2017 TASR zverejnila na
teraz.sk a tasr.sk 38 286  správ a 39 208 fotografií.

TASR vydávala v úplnom znení vyhlásenia oprávnených subjektov, informovala o nich v rámci  svojich
servisov.  Paralelne  sa  tieto  informácie  vydávali    v špeciálnej  zložke  „Zóna verejného záujmu“ na
webstránke TASR. Vydané vyhlásenia sú verejnosti voľne prístupné a uchovávajú sa v chronologickej
časovej následnosti v databázach TASR. V roku 2017 vydala TASR spolu 5 009 správ - informácií
(vyhlásení, oznámení, stanovísk).
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TASR zhromažďovala informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov
Európskej únie prostredníctvom svojich zamestnancov, vyslaných stálych redaktorov, externých
spolupracovníkov, ako aj prostredníctvom vzájomných bilaterálnych zmluvných vzťahov so zahraničnými
tlačovými agentúrami a médiami. TASR vysielala na pracovné cesty osobitných spravodajcov na miesta
udalostí, či s delegáciami našich štátnych predstaviteľov.

V roku  2017 TASR vydala a sprístupnila spolu 4 228  správ v podobe textových správ, fotografií a videí
o Európskej únii.

TASR vyhľadávala a spracovávala informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických
a športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie prostredníctvom svojich
zamestnancov a externých spolupracovníkov v anglickom a českom jazyku.

Exportný servis TASR priniesol 16 776 správ. Zaznamenal všetky relevantné udalosti zo Slovenska o
spoločenskom, kultúrnom, hospodárskom, politickom a športovom dianí. Servis prinášal  informácie
hlavne  o udalostiach  celoštátneho  a nadnárodného  významu.  Správy vychádzali multimediálne, čiže k
textovým správam boli prikladané fotografie a video.

TASR pravidelne každý týždeň pripravovala a zverejňovala moderovaný multimediálny prehľad
o Slovensku v anglickom jazyku - reláciu Slovakia 24/7.

TASR sprístupňovala informácie o Slovensku v angličtine na svojom spravodajskom webe
newsnow.sk.  Web obsahuje aj ďalšie multimediálne informácie v angličtine, ako  sú rozhovory
s diplomatmi CD klub, či relácia Svet.  TASR zverejňuje na newsnow.sk v anglickom jazyku spravodajský
súhrn najdôležitejších informácií zo Slovenska: Slovakia 24/7. Novinkou je vydávanie týždenného
newslettra najdôležitejších informácií na newsnow.sk a jeho zasielanie klientom.

Odberateľmi exportného servisu sú hlavne ambasády na Slovensku.

TASR   počas   celého   obdobia   zabezpečovala   uchovávanie   zhromaždených textových,
obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových informácií.

TASR   sprístupňovala   zhromaždené   textové,   obrazové, zvukové   a zvukovo-obrazové informácie
v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

TASR prostredníctvom svojej internetovej stránky sprístupnila na študijné a vedecké účely databázu
obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov.

Databázu obrazových záznamov TASR v priebehu roku 2017 postupne dopĺňala tak, že obsahovala
súhrnne vyše 665 000 kusov fotografií.

V priebehu roka 2017 TASR sprístupňovala databázu zvukov tak, že dosahovala vyše 79 500 zvukových
záznamov.

Databáza   zvukovo-obrazových   záznamov   obsahovala   súhrnne   vyše   39 000   zvukovo-
obrazových záznamov.
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SPRAVODAJSTVO

TASR v roku 2017 splnila všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce zo zákona o TASR.

Vyhľadávala a spracovávala informácie z územia Slovenskej republiky najmä o:

a) spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na celoštátnej úrovni
a na regionálnej úrovni,

b) orgánoch verejnej moci, nimi zriadených rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách a
právnických osobách zriadených zákonom a o ich činnosti,

c) kultúrnych aktivitách s dôrazom na národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a
etnických skupín a ochrane kultúrneho dedičstva,

d) národnostných menšinách a etnických skupinách žijúcich na území Slovenskej republiky,

e) činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností,

f) sociálne znevýhodnených a rizikových skupinách obyvateľstva,

g) školstve, vede, výskume,

h) zdravotníctve a životnom štýle,

i) verejnej bezpečnosti a prevencii pred kriminalitou,

j) ochrane maloletých a prevencii pred spoločensky negatívnymi vplyvmi,

k) iných významných oblastiach života spoločnosti.

TASR vyhľadávala a spracovávala informácie zo zahraničia najmä o:

a) spoločenských,   kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach celosvetového
významu, európskeho významu a regionálneho významu,

b) udalostiach, ktoré sa vzťahujú k Slovenskej republike,

c) činnosti a úspechoch občanov Slovenskej republiky v zahraničí.

Domáca redakcia

Na začiatku roka 2017 v spravodajstve Domácej redakcie (ďalej len DR TASR) doznievalo ukončené
predsedníctvo SR v Rade EÚ. TASR priniesla jeho hodnotenie zo strany ústavných činiteľov, ako aj
rôznych domácich a zahraničných expertov. DR TASR v prvom polroku poskytovala súčinnosť ostatným
redakciám pri dominantných zahraničnopolitických a ekonomických udalostiach, ako boli prezidentské
voľby vo Francúzsku, rozhodnutie britskej vlády o brexite a voľby vo Veľkej Británii. Na voľby do Londýna
vycestovala redaktorka DR TASR Monika Himpánová, ktorá odtiaľ priniesla aj viacero exkluzívnych
rozhovorov a názorov. Na Slovensku redakcia sledovala dianie súvisiace s prípravou školskej
a zdravotníckej reformy, ktorá súvisí aj s oddlžením nemocníc, či výstavbou novej fakultnej nemocnice
v Bratislave. Tieto témy sa prednostne pokrývali aj na pôde parlamentu. Veľkú pozornosť si získali aj
udalosti, ktoré sa týkali súdnictva, a to nielen jeho reformovanie, ale aj téma Mečiarových amnestií. DR
TASR informovala o všetkých dôsledkoch a súvislostiach snáh o zrušenie Mečiarových amnestií. K nim
napokon došlo rozhodnutím parlamentu a odobrením zo strany Ústavného súdu. V závere polroka
prebiehal proces voľby nového riaditeľa RTVS, kde DR TASR priniesla spravodajstvo z verejného
vypočutia kandidátov i oboch kôl voľby.
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S cieľom vyjsť v ústrety odberateľom TASR uskutočnili sa školenia redaktorov na samostatné
vydávanie zvukov. Všetci redaktori DR TASR po skončení akcie vydajú k správe sami zvuk. Tým sa
audiozáznamy dostanú rýchlejšie k odberateľom, ktorí ich môžu hneď použiť spolu so správou od TASR.

Leto 2017 nebolo uhorkovou sezónou najmä vďaka rozhodnutiu predsedu SNS Andreja Danka
podmienečne odstúpiť od koaličnej zmluvy. DR TASR dôsledne zaznamenávala následný politický vývoj,
ktorý dospel k dodatku koaličnej zmluvy a k zmene na poste ministra školstva SR, kde Petra Plavčana
nahradila Martina Lubyová. Na záver koaličnej krízy plynule nadviazala kampaň pred voľbami do
samosprávnych krajov, ktoré predseda NR SR Danko určil na 4. novembra 2017. DR TASR pristúpila
k týmto voľbám zodpovedne a nestranne. Redakcia priniesla informácie o kandidátoch a aktivitách
Štátnej komisie pre voľby a pokrývali sa tlačové konferencie kandidátov na županov. Tých bol napokon
rekordný počet, viac ako 80. Odberateľom TASR ponúkla samostatný rozhovor s každým kandidátom na
župana, kde zazneli ich priority v oblasti školstva, dopravy, zdravotníctva, cezhraničných projektov
a využitia eurofondov, v prípade županov vo funkcii aj odpočet toho, čo dosiahli. Počas volebného dňa
DR TASR monitorovala dianie v rámci jednotlivých volebných akcií a volebné akty troch najvyšších
ústavných činiteľov. Po skončení hlasovania boli redaktori vo volebných centrálach najväčších
kandidátov na víťazov v jednotlivých krajoch a informovali o ich hodnotení volieb. Redakcia priniesla
prvé informácie a reakcie novozvolených županov i reakcie porazených kandidátov. Službukonajúci
redaktori sledovali aj reakcie, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach.

V druhom polroku 2017 spoznala TASR nového riaditeľa. Správna rada zvolila do funkcie doterajšieho
riaditeľa pre stratégiu Vladimíra Puchalu, ktorému dala prednosť pred protikandidátom Mariánom
Tkáčom. Nový riaditeľ začal hneď realizovať svoj projekt a jeho predstavy sa pretavili aj do zmien
v spravodajstve DR TASR. Najvýznamnejšou z nich bolo zavedenie brief správ, čo je rýchla správa pre
odberateľa, ktorá má za úlohu mu povedať, že o tejto udalosti vieme a že na jej podrobnejšom
spracúvaní robíme a že vyjde ďalšia správa, z ktorej sa dozvedia viac. Od polovice októbra, keď sa
zaviedli, až do konca roka vydala DR TASR 130 briefov. Na ich zavedenie si redaktori, no najmä
odberatelia rýchlo zvykli a túto novinku v spravodajstve oceňujú. DR TASR začala aj s ďalšími zmenami
v regionálnom spravodajstve a v systéme vydávania zvukových záznamov. Klienti by ich mali naplno
pozitívne pocítiť v roku 2018.

V roku 2017 naďalej pokračovala synergická spolupráca medzi DR TASR a internetovou televíziou
Tablet TV v rámci realizácie diskusných relácii v programe Ekonomika: tu a teraz a relácií Diár. DR TASR
naďalej pokračovala aj v dlhodobých spravodajsko-publicistických projektoch, akými sú Mestá a obce,
Školy SR a seriál rozhovorov Osobnosti: tváre, myšlienky. Všetky sú častým zdrojom inšpirácie aj pre iné
médiá, predovšetkým weby alebo regionálne periodiká. Za rozhovory v rámci projektu Osobnosti: tváre,
myšlienky získala DR TASR  ocenenie prémia Literárneho fondu.

Ekonomická redakcia

Ekonomická redakcia (ďalej len ER TASR) prinášala v roku 2017 všetky dôležité informácie
o ekonomických aspektoch činnosti vlády, parlamentu, jednotlivých ministerstiev, verejných inštitúcií aj
relevantných podnikateľských subjektov. Redaktori zo zahraničnej sekcie sledovali všetky zásadné
medzinárodné témy a prinášali spravodajstvo z akciových, menových a komoditných trhov. ER TASR sa
v závere roka posilnila o jednu novú redaktorku na domáce ekonomické spravodajstvo.

Jednou z najdiskutovanejších tém celého roka bol vývoj na slovenskom trhu práce. Prejavoval sa
znižujúcou sa nezamestnanosťou a rastúcim nedostatkom pracovnej sily vo viacerých odvetviach
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hospodárstva. V súvislosti s tým sa otvárali aj otázky o dovoze pracovníkov zo zahraničia či výraznejšom
zvyšovaní miezd. ER TASR tento vývoj podrobne sledovala, okrem bežného spravodajstva sa mu
z rôznych uhľov pohľadu venovala vo viacerých témach TASR.

Kľúčovou ekonomickou agendou druhej polovice roka bola príprava nového štátneho rozpočtu na rok
2018 a s ním súvisiace legislatívne zmeny, najmä vo finančnej a sociálnej oblasti. Tieto udalosti sledovali
redaktori na dennej báze, okrem pokrývania legislatívneho procesu prinášali aj názory jednotlivých
zainteresovaných strán a ekonomických odborníkov.

Významnou témou roka 2017 bola aj problematika dvojakej kvality potravín a produktov v starých
a nových členských krajinách Európskej únie (EÚ). Slovensko bolo v tejto diskusii veľmi aktívne a hostilo
aj celoeurópsky spotrebiteľský summit. ER TASR prinášala pravidelné spravodajstvo z tejto oblasti
a pokrývala tieto aktivity, či už na domácej pôde alebo v zahraničí.

ER TASR v priebehu roka 2017 pripravila, alebo sa podieľala na vyše 20 témach TASR. Týkali sa
napríklad nedostatku pracovných síl v slovenskej ekonomike, rozvoja mobilných sietí na Slovensku,
zadlženosti Slovákov v kontexte nových pravidiel osobných bankrotov, či dôsledkov brexitu. Redaktori sa
v témach venovali aj inováciám v energetike, problematike zamestnávania cudzincov na Slovensku,
slovensko-čínskym ekonomickým vzťahom, špecifickému fungovaniu rodinných firiem alebo
elektronickým službám štátu. Ďalšie témy sa týkali napríklad rozvoja automobilového priemyslu na
Slovensku, situácie v slovenskom vinárstve, či novej oblasti crowdfundingu.

Zahraničná redakcia

Zahraničná redakcia (ďalej len ZR TASR) aj počas roka 2017 prinášala aktuálne spravodajstvo denne zo
sveta prostredníctvom tisícov správ. Okrem politických sa medzi nimi objavili i ekonomické, športové a
kultúrne správy. Redaktori obohacovali servis prostredníctvom správ zo svetových agentúr, avšak
prispievali do neho i stáli spravodajcovia z Bruselu a Budapešti. Okrem stálych spravodajcov Zahraničná
redakcia TASR na pravidelnej báze vysiela i osobitných redaktorov.

Práve tí počas roka 2017 pokrývali napríklad parlamentné voľby v Spojenom kráľovstve, udalosti
súvisiace s demisiou bývalého českého premiéra Bohuslava Sobotku, či boli priamo v New Yorku, keď
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák prevzal v septembri 2017 na rok
post predsedu Valného zhromaždenia OSN. Ako jedinému slovenskému médiu sa TASR podaril i krátky
bilančný rozhovor, zhodnotenie všeobecnej rozpravy 72. Valného zhromaždenia OSN.

Redaktori ZR TASR prispeli počas celého minulého roka do servisu okrem článkov i stovkami
zvukových záznamov či inými multimediálnymi produktmi.

V októbri 2017 sa zmenilo vedenie redakcie, ktoré prinieslo so sebou mnohé zmeny. Postupne sa
začala posilňovať kvantitatívne, redaktori vo väčšej miere pokrývali ako tlačové konferencie v Bratislave
v cudzom jazyku, tak i vyššie spomenuté zahraničné cesty. Narástol i počet vlastných predovšetkým
analytických materiálov a iných článkov, redakcia sa vo väčšej miere začala zameriavať aj na
zviditeľnenie Slovenska v zahraničí. Súčasťou jej každodenného života sa stali i moderné komunikačné
technológie.
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Export

V anglickom a českom servise počas roka 2017 opäť dominovalo dianie z domácej politickej scény - z
rokovania vlády a parlamentu. Taktiež kľúčové udalosti v štátnej správe, zdravotníctve, justícii, školstve a
vzťahové materiály SR a EÚ. Veľká pozornosť sa v oboch servisoch sústredila na voľby do vyšších
územných celkov (VÚC). Redaktori zaznamenali počas roka i významné úspechy slovenských športovcov.
Začiatkom roka 2018 sa ukončila činnosť českého servisu, ktorý plnohodnotne nahradil maďarský
exportný servis.

Športová redakcia

Športová redakcia (ďalej len ŠR TASR) absolvovala rok bohatý na dianie, hoci bez olympijského
vrcholu i bez futbalového šampionátu. Tieto dva fenomény však priniesli množstvo súvisiacich podujatí
na čele so Svetovými pohármi v biatlone a v alpskom lyžovaní, ktoré redakcia do značnej miery pokrývala
aj živým spravodajstvom vyslaných redaktorov.

Zásadné udalosti sa diali najmä okolo Anastasie Kuzminovej a Petry Vlhovej a samozrejme ako vždy aj
okolo hokejovej reprezentácie, navyše s momentom nového šéftrénera z Kanady. Všeobecne bol
hokejový rok zaujímavý nielen z pohľadu MS a predolympijskej prípravy, ale aj zmenami v hnutí.
Futbalová reprezentácia dokončila kvalifikáciu a tesne jej ušiel postup na MS.

ŠR TASR sa musela výdatne zaoberať aj sekundárnymi udalosťami negatívnejšieho rázu. Z globálneho
pohľadu to boli najmä dopingové kauzy a ich vyvrcholenie v podobe ruskej olympijskej suspendácie.
Veľa rozruchu a spravodajstva na pokračovanie priniesla kauza krvného obrazu Mateja Tótha, osudné
zranenie lyžiarky Veroniky Velez-Zuzulovej a vylúčenie Petra Sagana z Tour de France. Slovenský cyklista
však na záver sezóny získal historický tretí titul majstra sveta v rade.

ŠR TASR spoľahlivo pokrývala všetky diania ohľadom reprezentácií, ale i na klubovej úrovni. Z
medzinárodného i domáceho hľadiska.

Obrazová a video redakcia

V úvode roka 2017 redakcia v  domácom dianí sledovala rokovania koaličnej rady, zasadania vlády
a NR SR. Redaktori pokryli udalosti, ktoré viedli k zrušeniu mečiarových amnestií v marci, dôsledky
novely zákona o rokovacom poriadku NR SR. Redakcia zaznamenala vznik Fondu na podporu umenia,
konferenciu predsedov parlamentov EÚ na bratislavskom hrade. V apríli a júni sa uskutočnili
protikorupčné protesty v Bratislave, ktoré redaktori monitorovali na foto a video záznam. Venovali sa
ostrému štrajku zamestnancov VW. V mesiaci jún dominovala voľba riaditeľa  RTVS. V športe
pokračovali a neskôr vyvrcholili majstrovské tituly v loptových hrách a hokeji. Redaktori Obrazovej
redakcie boli v zahraničí na pretekoch Svetového pohára v lyžovaní za Veronikou Velez-Zuzulovou
a Petrou Vlhovou vo švajčiarskom Courchevely a Maribore. Pokryli obrazom Majstrovstvá sveta v
ľadovom hokeji.  Boli prítomní na stretnutiach vrcholiacej kvalifikácie na ME 21 a na MS dospelých vo
futbale. V Bratislave zachytili dianie na Davis Cupe proti Maďarsku a pohári federácie proti Holandsku.

Vyvrcholením domáceho diania boli v druhom polroku 2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Redaktori fotografovali a nakrúcali volebné akty najvyšších ústavných činiteľov, atmosféru vo volebných
centrálach,  vymenovanie a uvedenie do úradov nových a staronových županov a ich prvé kroky vo
funkcii. Na pravidelnej báze pokrývali zasadania vlády prípadné výjazdové zasadania a rokovania
parlamentu.
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Obrazová a video redakcia sledovala turbulencie v koalícii, podpísanie dodatku koaličnej zmluvy,
výmenu ministra školstva či protikorupčné pochody. Venovala sa aj obnove hradov a zámkov
dobrovoľníkmi, rekonštrukciám nemocníc a škôl, množstvu charitatívnych akcii a neskôr príprave
zimných stredísk na sezónu.

V ekonomickej oblasti to bolo otváranie nových diaľničných úsekov, obchvatov ciest 1. triedy, razenie
tunelov, rekonštrukcia mostu Ružín. Redaktori sa podrobne venovali dôležitým výstavbám ako  národný
futbalový štadión v Bratislave, výstavba závodu Jaguar land Rover pri Nitre a rekonštrukcie
električkových tratí v Bratislave a Košiciach. Pre pestrosť ponuky obrazovej redakcie pre klientov a
dokument doby redakcia zaznamenala bytovú a administratívnu výstavbu najmä v Bratislave i na
Slovensku.

V kultúre OVR TASR zachytávala premiéry divadelných hier, filmov, medzinárodný festival v Košiciach.
Nechýbali hudobné festivaly, folklórne festivaly v Detve a Východnej. V servisoch nechýbali ani Levočská
púť, púť v Šaštíne, Cyrilometodská púť v Nitre a blahorečenie Titusa Zemana v Bratislave.

OVR TASR sledovala návštevu MZV V. Británie B. Johnsona v Bratislave, prezidenta ČR M. Zemana na
Slovensku, spoločné rokovanie vlád SR a ČR v Ledniciach a európsky summit Za rovnakú kvalitu potravín
v BA v októbri. V októbri vycestovala na parlamentné voľby v ČR.

V športe OVR TASR sledovala domáce loptové ligy, hokejovú ligu a KHL. Monitorovala stretnutia
našich celkov vo futbalovom predkole Ligy majstrov a Európskej lige. Nechýbala záverečná fáza
kvalifikácie na MS vo futbale doma i v zahraničí, pôsobenie v basketbalovom FIBA cupe, či kvalifikácie na
ME vo futbale 21ky, na ME v hádzanej žien. Redakcia zachytila prvé zápasy hokejovej reprezentácie pod
novým vedením v auguste a pôsobenie našich hokejistov na Nemeckom pohári. Zodpovedne pokryla
vrcholné podujatia na Slovensku - MS vo florbale, ME v enduro, ME horských bicyklov, ME v hádzanej do
18 rokov, ME v crosse v Šamoríne a tenisové zápolenie v Davis Cupe proti Poľsku. Redaktori vycestovali
na služobné cesty, kde multimediálne zachytávali preteky SP v zjazdovom lyžovaní za účasti Petry
Vlhovej a na ME vo volejbale v Poľsku.

Dokumentačná redakcia

Redakcia dokumentačných databáz (ďalej len RDD TASR) v roku 2017 denne pripravovala Historický
kalendár - výročia udalostí a osobností zo Slovenskej republiky a zo sveta. V easy servise TASR denne
vychádzali tiež pranostiky, charakteristika mena a okrúhle výročia na príslušný deň. Redaktori RDD
pripravovali prehľad dennej tlače. Každý piatok priniesli prehľad Svetových a medzinárodných dní,
sviatkov a pamätných dní SR na nasledujúci týždeň.

Dokumentačné materiály boli súčasťou spravodajstva aj pri stretnutiach slovenských predstaviteľov
v rámci rôznych zoskupení. RDD TASR pripravovala chronologické prehľady k rôznym témam, najviac
však koncoročné chronológie, ktoré TASR prináša svojim klientom. Dennú produkciu redaktori dopĺňajú
aj o profily osobností, či už pri výročiach narodení, úmrtí, ale aj profily osobností pri rôznych aktualitách.
Takmer denne vychádzali materiály o svetových, medzinárodných, európskych a slovenských dňoch
(sviatkoch či pamätných dňoch)  na báze aktuálnych udalostí.

Redaktori RDD TASR prispievali úvodnými materiálmi do týždenných tém TASR, ktoré boli v mnohých
prípadoch prepojené s portálom vtedy.sk a prezentáciou fotografií digitálneho archívu. Fotoarchív TASR
(vtedy.TASR.sk) ponúka moderné vyhľadávacie webové rozhranie, ktoré poskytuje náhľady
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zdigitalizovaného archívu TASR. V rámci témy volieb do VÚC, redaktori pripravovali chronologické
prehľady výsledkov volieb aktuálnych aj konaných v minulosti. Redakcia pripravila profily kandidátov na
post šéfov všetkých samosprávnych krajov a pracovala na povolebnom newsletteri pre klientov TASR.

RDD TASR sa v hodnotenom polroku venovala aj príprave príloh (tabuľky a grafy) vydávaných v servise
TASR najmä v spolupráci s ekonomickou redakciou, ale redaktori robili tiež tabuľky z rôznych prieskumov
verejnej mienky podľa agentúr.

Činnosť RDD TASR je úzko spätá aj s prácou pre klientov TASR. V prvom rade je to už spomínaný
fotoarchív. Redakcia posielala klientom monitoringy správ na nimi zadanú tému. Vytvára 7 bulletinov zo
správ TASR - Denné ekonomické informácie - DEI, SPP - denne, Banky a financie - 2x do týždňa,
Energetika, Stavebníctvo, Automobilový priemysel - všetky 1x do týždňa, Bulletin pre zahraničných
Slovákov - 2x do týždňa.

Prehľad dokumentačno - synteticko - analytického útvaru, pozostávajúceho z cca 20-tich materiálov,
vydávaného v týždennej periodicite  téma.tasr za rok 2017:

Kľúčové slovo: Názov:

1. tema2017, 5.1.2017 Rok 2017

2. temausa17, 16.1.2017 Inaugurácia 45. amerického prezidenta

3. temabehanie17, 20.1.2017 Bežecké a bežkárske trasy

4. temapraca17, 27.1.2017 Nedostatok pracovných síl na Slovensku

5. temazoo17, 3.2.2017 ZOO

6. temamobil17, 10.2.2017 Mobilné siete a operátori na Slovensku

7. temafasiang17, 17.2.2017 Fašiangy

8. temadlhy17, 24.2.2017 Zadĺženosť Slovákov a osobný bankrot

9. temabrexit, 3.3.2017 Brexit....

10. temasport17, 10.3.2017 Novelizovaný zákon o športe

11. temakostoly17, 17.3.2017 Kostoly v SR

12. temavakcina17, 24.3.2017 Očkovanie v SR

13. temaschengen17, 31.3.2017 Schengen - výročie

14. temainovacie17, 7.4.2017 Inovácie v energetike

15. temavelkanoc17, 12.4.2017 Veľká noc

16. temafrance17, 21.4.2017 Francúzske prezidentské voľby

17. temams17, 28.4.2017 Hokejové MS 2017

18. temacudzinci17, 12.5.2017 Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

19. temacina17, 19.5.2017 Slovensko-čínske vzťahy
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20. temaglobsec17, 26.5.2017 Globsec - konferencia

21. temafirmy17, 2.6.2017 Rodinné firmy na Slovensku

22. temauk17, 6.6.2017 Voľby v UK

23. temaleto17, 16.6.2017 Pred letnou turistickou sezónou

24. temait17, 23.6.2017 Elektronické služby štátu

25. temasopk17, 30.6.2017 25 rokov Slovenskej obch. a priem. Komory

26. temadeti17, 7.7.2017 Kam s deťmi v lete

27. temapamiatky17, 14.7.2017 Nevšedné pamiatky a turistické miesta

28. temajaskyne17, 21.7.2017 Slovenské jaskynné a geologické bohatstvo

29. temaauto17, 28.7.2017 Automobilový priemysel na Slovensku

30. temazviera17, 4.8.2017 Zvieratá medzi ľuďmi

31. temasport2017, 11.8.2017 Vplyv slov. športovcov v zahraničí

32. temadynastie17, 18.8.2017 Panovnícke dynastie

33. temaskola17, 25.8.2017 Začiatok školského roka

34. temaustava17, 31.8.2017 Štvrťstoročie Ústavy SR

35. temacezhranice17, 8.9.2017 Cezhraničné projekty v turizme

36. temanemecko17, 24.9.2017 Parlamentné voľby v Nemecku

37. temavino17, 29.9.2017 Víno - aká bude úroda

38. temarozpocet17, 4.10.2017 Rozpočet na rok 2018

39. temavuc17, 12.10.- 10.11.2017 Voľby do VÚC 2017

40. temadubcek17, 10.11.2017 A. Dubček - 25. výročie smrti

41. temaodvrat17, 17.11.2017 Odvrátená strana športu

42. temarozpad17, 24.11.2017 25 rokov od rozpadu Československa

43. temacrowd17, 1.12.2017 Crowdfunding

44. temazima17, 8.12.2017 Aká bude zima v SR

45. temaschengen17, 15.12.2017 Schengenský priestor - 10 rokov

46. temavianoce17, 21.12.2017 Vianoce
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TERAZ MEDIA - WEBY

Teraz Media, a.s. plnila v roku 2017 funkciu, na ktorú bola zriadená. Prinášala informácie na weboch,
a pripravovala spravodajstvo, relácie, živé prenosy v online TV. Teraz Media, a.s. skončila rok 2017 s
plusovým hospodárskym výsledkom. Podarilo sa jej významne znížiť záväzky minulých období. Web
teraz.sk po redizajne významne zvýšil svoju návštevnosť, weby si upevnili postavenie na trhu a vedomie
značky.

Výkaz ziskov a strát

Náklady
2013 2014 2015 2016 2017

Spotrebované nákupy 174 14 468 4 694 6 749 4 741

Služby 5 469 359 312 396 103 370 366 395 524

Osobné náklady 9 874 211 207 256 484 255 224 215 358

Dane a poplatky 914 402 423 438 505

Iné prevádzkové náklady 0 195 369 431 475

Odpisy, rezervy a opravné položky 3 001 42 887 48 659 49 471 59 514

Finančné náklady 1 726 23 245 48 655 59 973 40 838

Daň z príjmov 0 960 960 2 880 2 880

Náklady celkom 21 158 652 676 756 347 745 532 719 835

VÝNOSY 2013
2014 2015 2016 2016

Tržby za vlastné výkony a tovar 0 274 137 407 641 818 630 759 738

Ostatné výnosy 2 674 332 0 0 0

Finančné výnosy 0 1 1 1 2

Výnosy celkom 2 674 274 470 407 642 818 631 759 740

Výsledok hospodárenia -18 484 -378 206 -348 705 73 099 39 905
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Náklady a výnosy TM v rokoch 2013 - 2017

Portál teraz.sk je významným a rešpektovaným zdrojom overených a nekomentovaných informácií
o dianí na Slovensku, zahraničí, regiónoch i v športe. Vyhľadávajú ho ľudia, ktorí chcú nekomentované
rýchle a dôveryhodné informácie.

V roku 2017 prešli portály skupiny Teraz.sk zmenami, v dôsledku ktorých sa výrazne zvýšila pestrosť
ponuky informácií a služieb na stránkach, schopnosť udržať dôležité témy dlhšie vo focuse čitateľov
a popri spravodajstve sa výrazne zvýšila ponuka publicistiky.

Jedným z efektov zmien bolo ďalšie zvýšenie návštevnosti portálov. Zatiaľ, čo v roku 2013 dosahovala
mesačne v priemere 264 003 reálnych užívateľov (RÚ) podľa AIM, v roku 2016 bol priemer 470 078 RÚ
mesačne a v roku 2017 už 550 349 RÚ mesačne, pričom napríklad v decembri 2017 dosiahol portál
teraz.sk návštevnosť 705 310 RÚ.
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V roku 2017 sa začali prvé práce na redesigne portálu teraz.sk tak, aby dokázal lepšie využiť výsledky
ostatných webov, najmä TABLET.TV. Dokončené boli v jesennom období.

Cieľom bolo vyvinúť univerzálnejšiu stránku, ktorá umožní lepšie využívať obsahy rôznych
internetových portálov TASR, ale aj aktuálne produkty Teraz.sk. Dôležitejšiu pozíciu získal obľúbený
agregátor sociálnych sietí Politika na Facebooku.

Veľký priestor na stránke Teraz.sk získala Publicistika, televízna produkcia TABLET.TV, ale aj historické
fotografie z archívu TASR - Vtedy.sk s časovou osou, portál pre pedagógov a študentov Školský servis,
pribudli správy v anglickom jazyku prostredníctvom portálu NewsNow.

Výrazne viac obsahu vidia po redizajne čitatelia, ktorí si stránku prezerajú na mobilných telefónoch.



24

Štruktúra stránky Teraz.sk tiež umožňuje pružnejšie reagovať na aktuálne dianie vytváraním rôznych
ad hoc sekcií alebo tematických rubrík.

Portál novú štruktúru naplno využil počas volieb do samosprávnych krajov, kedy prinášal v reálnom
čase najnovšie údaje štatistického úradu, kompletné spravodajstvo TASR a zároveň deväť online článkov,
ktoré mapovali vývoj situácie vo všetkých ôsmich krajoch a na celoslovenskej úrovni.

Nová grafika zároveň portálom umožnila lepšie sa pripraviť na rok 2018, ktorý je na základe
rozhodnutia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky rokom vzájomného pripomínania okrúhlych
dejinných výročí oboch národov.

Redizajn grafiky pomohol znovu akcelerovať rast návštevnosti portálov, ktorý v prvom polroku 2017
už spomaľoval.

Priemerná čítanosť portálov v druhom polroku 2017 dosiahla až 601 366 reálnych užívateľov
mesačne.

Podobný nárast čítanosti, ako v druhom polroku 2017, sa podaril medzi rokmi 2014 a 2015, kedy sa
tiež prejavili dôsledky grafického redizajnu.

Tablet.TV priniesla v roku 2017 1 635 relácií a vyše 500 živých prenosov. Tablet.TV je rozpoznateľnou
značkou online spravodajstva. Významne zvýšila svoju aktivitu na sociálnej sieti Facebook. Denne prináša
živé prenosy na FCB, You tube, na svojej stránke i stránke Teraz.sk. Okrem klasických živých prenosov
tlačových konferencií ponúka živé spravodajské vstupy z miesta udalostí a titulkované
videospravodajstvo.

Okrem živého spravodajstva produkuje televízia vlastné relácie s politickým, ekonomickým
i spoločenským zameraním. V hodnotenom období pribudla diskusná relácia Kaviareň na Patrónke
s Róbertom Kotianom.

Politická diskusná relácia zameraná na domácu politiku Politika tu a teraz je rešpektovanou politickou
reláciou, ktorá rezonuje v online prostredí. Pavol Demeš v relácii svet a CD klub hostí odborníkov na
zahraničnú politiku, diplomatov a analytikov. Richard Kvasňovský v Ekonomike tu a teraz analyzuje
aktuálne ekonomické otázky.

Slovakia 24/7 je jedinou televíznou spravodajskou reláciou o Slovensku v angličtine. Relácie 24/7 i CD
klub prináša aj web newsnow.sk.

Tablet.Tv pokračuje v inovátorskom projekte slow TV: mapovaní železničných tratí na Slovensku.
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ÚSEK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

V roku 2017 Úsek Informačných technológií (ďalej len ÚIT TASR) zabezpečoval všetky činnosti, ktoré
súviseli s udržiavaním existujúcich systémov a technológií.

1. V januári ÚIT TASR vykonal zálohy dát z jednotlivých databáz za rok 2016 a zároveň boli vytvorené
nové separátne databázy. V systéme MultiWorks boli vytvorené všetky nové databázy pre rok 2017,
prekonfigurované systémy tokov dát (MultiWebu a všetkých klientov v TASR).

2. V spolupráci s MediaInfo boli vykonané zmeny v zdigitalizovanom obsahu TASR (vtedy.tasr.sk)
ohľadom evidencie súborov a zmeny vo vzťahu k prezeraniu obsahu.

3. Na základe požiadavky marketingu bol na doménu vtedy.tasr.sk zakúpený a nasadený SSL protokol
pre účely spustenia PAYPAL-u.

4. Bola prehodnotená zmluva s firmou SWAN. Bola navýšená rýchlosť pripojenia do internetu na 300
Mbps a rýchlosť pre záložné pripojenie. Boli uzatvorené nové dodatky k zmluvám ohľadom tlačiarní
s firmou Konica Minolta a mobilným operátorom Orange Slovensko.

5. V priebehu mesiaca máj došlo k rapídnemu nárastu spamov. Boli zavedené nové riešenia filtrov na
mail-serveri na zamedzenie ich šíreniu.

6. Výskyt vírusu RANSOWARE nemal dosah na servery a PC v TASR. ÚIT TASR vykonal preskenovanie
a update všetkých notebookov, PC a serverov v jeho pôsobnosti.

7. V druhom polroku 2017 ÚIT TASR v spolupráci s dodávateľom riešenia CHARON vykonal všetky
potrebné činnosti ohľadom vytvorenia nového 32 bitového klienta pre systém TYPLAN. Klient
TYPLAN-u je stále v štádiu riešenia.

8. ÚIT TASR aktívne spolupracoval pri zabezpečovaní spravodajstva v čase volieb do VÚC 2017.

9. ÚIT TASR zabezpečoval obstaranie novej techniky, inštaláciu, reinštaláciu techniky a iné činnosti
spojené z bezchybným fungovaním TASR.

10. ÚIT TASR sa v druhom polroku 2017 podieľal na vytvorení platných účtov v počte 2 939 pre spustenie
spravodajstva pre ZMOS.

11. V priebehu druhého polroku 2017 prebehla séria testovaní jednotlivých úprav 32 bitového
klienta TYPLAN-u. Testovanie bolo ukončené, 32 bitová verzia (Windows XP/Word2003) klienta
TYPLAN-u bola „odladená“ s výhradami. V spolupráci s dodávateľom by sa malo pristúpiť k zmene
klienta na verziu 32 bitový klient Windows10/Word 2003.  Úloha pokračuje.

12. ÚIT TASR v spolupráci so SWAN-om spustil do ostrej prevádzky ESA Ironport filtra na mail servery pre
všetky kontá. Boli doladené filtre a nastavenia tak, aby sa v maximálnej miere eliminovali nežiaduce
SPAM-y a zvýšila celková ochrana mailov.

13. ÚIT TASR zabezpečil obstaranie a inštaláciu, enterprise riešenia pre bezdrôtovú sieť - WIFI balíka
produktov od firmy UBIQUITI.
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14. ÚIT TASR v spolupráci s úsekom marketingu a spravodajským úsekom podľa požiadavky vykonal
zmeny hesiel platných účtov v klientskej zóne pre našich klientov.

15. ÚIT TASR vykonal analýzu zmien pre vytvorenie nového servisu v Maďarskom jazyku a vo vlastnej
réžii začal riešiť úpravu systému Autonomy.

16. V priebehu roka 2017 ÚIT TASR zabezpečoval odstraňovanie kolíznych stavov na všetkých systémoch
TASR a priebežne riešil problémy jednak u systémov a jednak na pracovných staniciach a ostatnej
technike jednotlivých redakcií.

ĽUDIA

V prvom polroku 2017 sa počet zamestnancov štatisticky zvýšil  o 5 zamestnancov v porovnaní so
stavom k 31. 12. 2016.

Pohyb zamestnancov v prvom polroku bol štandardný, dvaja zamestnanci odišli do dôchodku,
nastúpilo 7 zamestnancov, z toho 5 redaktorov.

Zmeny na trhu práce si vynútili aj nový prístup k hľadaniu vhodných zamestnancov. Okrem vyhlásenia
štyroch výberových konaní na miesta redaktorov bol konkretizovaný obsah spolupráce s Katedrou
ekonomickej teórie a ekonomickej žurnalistiky na Národohospodárskej fakulte ekonomickej univerzity
v Bratislave. Dôraz bol postavený na prax študentov v TASR, rovnako ako v prípade ostatných
spolupracujúcich vysokých škôl (FF UK v Bratislave a FF UPJŠ v Košiciach).

K 30. 06. 2017  mala  TASR 135 zamestnancov.  V II. polroku 2017 odišlo 9 zamestnancov (z toho 7
redaktorov), prišlo 11 zamestnancov (z toho 9 redaktorov).  Skončenie pracovného pomeru sa
realizovalo v prípadoch pracovnoprávneho vzťahu dohodnutého na dobu určitú, alebo na základe
dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

K 31. 12. 2017 je celkový počet 137 zamestnancov, z toho je 124 redaktorov a 13 ostatných
zamestnancov, z celkového počtu je 5 zamestnancov na MD a 4 na rodičovskej dovolenke.

TASR je dlhodobo zamestnávateľom ústretovým k rodine, čo sa v praxi prejavuje  vytváraním
vhodných podmienok práce pre ženy po skončení   rodičovskej dovolenky a príspevkom vyplácaným pri
narodení dieťaťa.

V druhom polroku 2017 sa uskutočnilo  5 výberových konaní na miesta redaktorov, vrátane
personálnej prípravy na spustenie nového produktu TASR - spravodajského servisu v maďarskom jazyku.

Na trhu  práce je dostatok voľných uchádzačov o prácu, ale ich príprava na konkrétnu pracovnú
pozíciu v žiadnom prípade nepostačuje. Vhodných zamestnancov na pozíciu redaktor spravodajstva
v tlačovej agentúre, ktorí spĺňajú náročné kritériá, treba nielen vyhľadať, ale následne školiť a motivovať.

V druhom polroku 2017 sme pokračovali v rozvoji spolupráce TASR s vysokými školami v kvalitatívne
vyššej forme. Komplexný dokument schválený  Riaditeľskou radou a Správnou radou TASR  „Podiel TASR,
ako verejnoprávnej inštitúcie, na  formovaní kvalifikovaných žurnalistov  pre súčasnú a budúcu prax“ rieši
okrem obsahu a foriem spolupráce s relevantnými vysokými školami a katedrami  aj materiálne,
obsahové a personálne zabezpečenie štipendií, stáží a praxe vybraných poslucháčov VŠ na pôde TASR.
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Takto koncipovaný prístup verejnoprávnej TASR k formovaniu budúcich žurnalistov sa opiera aj o ďalší
rozmer - o permanentné štúdium smerujúce k vysokej profesionalite na strane svojich súčasných
redaktorov v roli lektorov a školiteľov budúcich žurnalistov.

Udržiavanie a zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov zabezpečuje TASR aj individuálnym
výberom vzdelávacích aktivít samotnými zamestnancami, pričom toto vzdelávanie  TASR do určenej
sumy zamestnancovi prepláca. Touto formou je zabezpečený individuálny prístup k vzdelávacím
potrebám jednotlivých zamestnancov a tiež individuálne určený čas na vzdelávanie.

V oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov sa realizovali preventívne očné prehliadky z dôvodu
každodennej práce zamestnancov so zobrazovacími jednotkami a preventívne prehliadky v súvislosti
s nočnou prácou zamestnancov TASR.

Zamestnanecké benefity formou využívania kariet MultiSport prispievajú k zdraviu, kondícii a relaxu,
čo má v konečnom dôsledku vplyv na výkonnosť a kvalitu práce zamestnancov TASR. Od začiatku roka
2017 ich využíva v priemere 60 zamestnancov.

Komfort stravovania zamestnancov sa zvýšil od 01. 12. 2017, keď po dohode s odborovou
organizáciou bola zavedená stravovacia karta namiesto stravných lístkov.

V druhom polroku 2017, po zmene vedenia TASR, došlo k uplatneniu nových motivačných nástrojov,
z ktorých mimoriadne významným sa stalo interné výberové konanie na vedúce pracovné pozície. Vďaka
tomu sa mohol každý zamestnanec uchádzať o manažérske posty formou predloženia vlastného
projektu prezentovanému výberovej komisii. Do výberového konania bolo predložených 15 projektov,
po vypočutí kandidátov vymenoval generálny riaditeľ vedúcich zamestnancov TASR (riaditeľov úsekov
a vedúcich redakcií).

V závere roka 2017 nastala významná zmena v internej komunikácii, keď generálny riaditeľ pristúpil
k individuálnym rozhovorom s jednotlivými zamestnancami a následne s jednotlivými útvarmi TASR
o súčasnom stave a perspektívach rozvoja.

Uvedené zmeny sú nevyhnutné z dôvodu stále rastúcich  nárokov trhu na výsledný produkt TASR, čo
do kvality a rozsahu spravodajských produktov. To si vyžaduje  sústavné  skvalitňovanie práce vedúcich
zamestnancov  v oblasti organizácie   práce redakčných tímov, s dôrazom  na efektívnu komunikáciu
a motiváciu ľudí.

Prehľad o počte zamestnancov TASR za rok 2017

spolu redaktorov ostatných

K 31. 12. 2016 142 124 18

K 31. 12. 2017 137 124 13
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OBCHOD A MARKETING

Tržby z predaja agentúrnych produktov a služieb, ktoré zastrešuje Úsek obchodu a marketingu (ďalej
len ÚOM TASR), zaznamenali v roku 2017 rastový trend. Vo finančnom vyjadrení išlo celkovo o sumu
2 700 215 EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o vyše 14 percent. Pod
priaznivý obchodný výsledok sa podpísalo viacero faktorov - agentúre sa podarilo podpísať nové
a výhodnejšie zmluvy s najväčšími mediálnymi subjektmi, spravodajstvo začala dodávať viacerým novým
hráčom na mediálnom trhu a nezanedbateľné boli tiež príjmy plynúce z obchodného zastúpenia dcérskej
spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s., či príjmy súvisiace s projektom Nebuď otrok drog. Projekt zameraný na
podporu prevencie drogových závislostí v cieľovej skupine detí a mládeže agentúra úspešne zrealizovala
s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR už po štvrtý raz.

Proces zreálňovania cien za poskytované produkty a služby pokračoval v prípade existujúcich klientov
tempom dokumentujúcim celkové možnosti trhu. Reakciou obchodného úseku na prirodzene odmietavé
postoje abonentov, v mnohých prípadoch zvyknutých na ceny nastavené pred niekoľkými rokmi, bolo
trpezlivé vysvetľovanie nevyhnutnosti podstúpenia tohto procesu spojené s hľadaním dodatočných
benefitov k už odoberaným produktom a službám. Špeciálna pozornosť v rámci rokovaní o nových
zmluvách bola venovaná rozhlasovému segmentu. S cieľom zosúladiť predstavy klientov a možnosti
agentúry prebehlo na úrovni vedúcich manažérov niekoľko stretnutí, ktoré vyústili v prijatie viacerých
opatrení na strane TASR ako východísk pre navýšenie cien za dodávané produkty a služby. Predovšetkým
v prípade celoplošných elektronických médií možno vo všeobecnosti hovoriť o ochote navýšiť existujúce
zmluvy za predpokladu, že reálne dôjde k odstráneniu deklarovaných nedostatkov a celkovému zvýšeniu
spokojnosti týchto klientov. Vzájomnú interakciu s klientmi možno pozitívne hodnotiť aj z pohľadu
celkového posilnenia dodávateľsko-odberateľských väzieb.
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Mediálny trh zaznamenal na konci roka významný míľnik v podobe rozsiahlej obchodnej dohody,
týkajúcej sa printových a online titulov, medzi vydavateľstvami Ringier Axel Springer, News and Media
Holding a FPD Group. Hoci sa dôsledky týchto obchodných transakcií reálne prejavia až niekde v polovici
roka 2018, vedenie agentúry už komunikuje s dotknutými subjektmi ohľadne nastavenia ďalšej
spolupráce.

Obnovené rokovania s vydavateľstvom PEREX, naštartované v decembri, vyústili začiatkom roka 2018
do uzavretia novej zmluvy. Spravodajský servis TASR tak v súčasnosti odoberajú všetky mienkotvorné i
bulvárne celoplošné denníky, čím si agentúra upevnila pozíciu lídra na trhu so spravodajskými
informáciami. S výnimkou televízie JOJ, s ktorou sa medzičasom taktiež rokuje, sú klientmi TASR naďalej
všetky celoplošné elektronické médiá. Agentúra nezaostáva ani v online prostredí, kde dokáže vyskladať
balíky produktov a služieb tak pre najväčšie spravodajské portály, ako aj pre regionálne či špecializované
weby.

Platobná disciplína klientov je vo všeobecnosti uspokojivá. Dôvodom neuhrádzania faktúr v lehote
splatnosti býva druhotná platobná neschopnosť, ale tiež nesprávny odhad, resp. reálny vývoj
očakávaných reklamných príjmov, predovšetkým v prípade nových klientov. ÚOM TASR v záujme
zníženia počtu budúcich neplatičov podmieňuje dodávku spravodajského servisu, alebo poskytnutie
iných služieb, platbami vopred v prvých mesiacoch spolupráce. Toto opatrenie sa u väčšiny nových
klientov stretlo s pochopením a nakoľko viedlo k celkovému zníženiu počtu prípadov spadajúcich pod
špeciálnu agendu spätú s právnym konaním, ÚOM TASR v tejto stratégii plánuje pokračovať aj naďalej.
Prerušenie dodávky spravodajského servisu z dôvodu nedodržiavania zmluvných podmienok zostáva
naďalej krajným riešením, ku ktorému agentúra pristupuje až po vyčerpaní všetkých iných možností
vedúcich k znormalizovaniu spolupráce.

Marketingová komunikácia TASR sa naďalej opierala o prezentovanie TASR ako spoľahlivého
dodávateľa rýchleho a neskresleného spravodajstva. ÚOM TASR v rámci propagácie značky aktívne
využíval možnosti vyplývajúce z mediálnych spoluprác s viacerými subjektmi pôsobiacimi v oblasti
kultúry a športu. Nakoľko sú tieto spolupráce postavené na báze spolupráce a vzájomného poskytnutia
služieb, reklamné plnenia na strane partnerov nepredstavovali pre agentúru takmer žiadne dodatočné
náklady. Exkurzie určené žiakom a študentom stredných a vysokých škôl boli využité okrem zvyšovania
všeobecného povedomia o agentúre a jej činnosti tiež na prezentáciu TASR ako vhodného pôsobiska pre
minimálne naštartovanie žurnalistickej kariéry.

ÚOM TASR a TASR ako taká, sa v roku 2018 budú musieť pokonať nielen so zavŕšením avizovaných
mediálnych transakcií. Všeobecný trend predaja médií a ich následné zastrešovanie pod mediálne domy
je organicky spätý s hľadaním vzájomných synergií a čo najvyššej efektivity na strane príjmov a nákladov.
Nakoľko výdavky späté so spravodajským servisom predstavujú v prípade akéhokoľvek média
nezanedbateľnú položku, ÚOM TASR bude nepochybne čeliť cenovému tlaku, ktorému nebude možné
čeliť iným spôsobom než predložením výhradne relevantných argumentov o adekvátnosti cenovej
politiky, nakoľko priestor na znižovanie cien bol v minulosti vyčerpaný. Úlohou ÚOM TASR bude
uvedenie nového produktu SomeCan a popri ďalšej činnosti sa zameria na vylepšenie funkcionalít
mobilnej aplikácie TASR PRO ako alternatívneho spôsobu prístupu k obsahu textových servisov.
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EKONOMIKA

Hodnotenie hospodárskeho výsledku

V roku 2017 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške 5 260 552 EUR čo v porovnaní s rokom 2016
predstavuje nárast vo výške 309 921 EUR.

Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 5 192 326 EUR. V  porovnaní s rokom
2016 náklady stúpli o 331 220 EUR.

Celková daňová povinnosť za daň z príjmov dosiahla výšku 5 275  EUR.

Na základe uvedených ukazovateľov TASR vykázala kladný hospodársky výsledok vo výške 62 951 EUR.

Výkaz ziskov a strát

Náklady 2013 2014 2015 2016 2017

Spotrebované nákupy 45 437 51 664 78 772 53 014 58 138

Služby 960 547 2 528 528 2 253 237 1 466 652 1 730 031

Osobné náklady 2 493 016 2 790 162 3 271 329 2 981 007 3 049 751

Dane a poplatky 2 316 1 415 2 908 5 892 598

Ostatné náklady 95 647 316 752 241 981 135 952 155 782

Odpisy 164 332 77 577 111 201 161 846 188 051

Opravné položky -977 38 893 3 709 47 701 -2 005

Poskytnuté príspevky 0 7 482 8 846 9 042 11 980

Daň z príjmov 1 122 8 325 7 557 17 235 5 275

Náklady celkom 3 761 440 5 820 798 5 979 540 4 878 341 5 197 601

VÝNOSY 2013 2014 2015 2016 2017

Tržby za vlastné výkony a tovar 1 530 081 1 885 716 2 448 569 2 352 416 2 700 215

Zmena stavu zásob výrobkov 0 2 659 -117 -84 -22

Ostatné výnosy 13 070 1 895 4 143 64 024 3 496

Tržby z predaja a prenájmu majetku 90 748 19 517 22 677 199 786 53 215

Prijaté príspevky 0 0 0 7 188 54 334

Dotácie 2 150 933 3 807 887 3 807 344 2 327 301 2 449 314

Výnosy celkom 3 784 832 5 717 674 6 282 616 4 950 631 5 260 552

Výsledok hospodárenia 23 392 -103 124 303 076 72 290 62 951
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Nižšie uvedená tabuľka dokumentuje vývoj  majetku  TASR a zdrojov jeho krytia.

Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017

Neobežný majetok

Softwér 33 854 66 025 190 229 271 769 195 831

Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok 0 0 0 0 0

Pozemky 0 0 0 0 0

Umelecké diela a zbierky 31 687 31 687 31 687 31 687 31 687

Stavby 40 857 19 568 0 0 0

Samostat. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí 41 205 196 068 153 442 100 793 99 981

Dopravné prostriedky 0 0 115 274 85 842 56 409

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 15 485 12 651 9 818 6 985 4 151

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 0 0 0 0 0

Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok 0 0 0 0 0

Podielové cenné pap. s podst. Vplyvom 21 340 0 0 0 0

Neobežný majetok celkom 184 428 325 999 500 450 497 076 388 059

Obežný majetok

Zásoby 4 527 9 560 5 259 5 000 4 349

Krátkodobé pohľadávky 304 511 901 804 355 739 465 194 425 607

Finančné účty 154 747 126 124 92 942 141 638 508 728

Obežný majetok celkom 463 785 1 037 488 453 940 611 832 938 684

Časové rozlíšenie celkom 58 183 52 406 22 327 81 051 191 922

Majetok spolu 706 396 1 415 893 976 717 1 189 959 1 518 665

PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017

Vlastné zdroje krytia maj.

Rezervný fond 0 0 0 162 922 235 212

Nevysporiadaný výsedok hospodárenia minulých rokov -44 075 -37 030 -140 154 0 0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 23 392 -103 124 303 076 72 290 62 951

Vlastné zdroje krytia maj. celkom -20 683 -140 154 162 922 235 212 298 163

Rezervy 112 310 108 794 138 961 163 665 144 842

Dlhodobé záväzky 2 142 3 999 4 906 3 166 2 529

Krátkodobé záväzky 369 720 1 073 692 441 447 501 321 499 584

Záväzky a rezervy celkom 484 172 1 186 485 585 314 668 152 646 955

Časové rozlíšenie celkom 242 907 369 562 228 481 286 595 573 547

Vlastné zdroje, záväzky a rezervy a časové rozlíšenie celkom 706 396 1 415 893 976 717 1 189 959 1 518 665

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Tlačová agentúra  zostavila  návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2017 v zmysle § 5 ods. 5
zákona  č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Do
príjmovej časti rozpočtu boli zapracované  tak vlastné finančné zdroje, ktorých hlavnú zložku tvoria
príjmy z predaja spravodajstva, ako aj príspevok zo štátneho rozpočtu na poskytovanie služieb vo
verejnom záujme.
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Plnenie rozpočtu 2017 v ekonomickej klasifikácii

Príjmy/Výdavky Schválený Upravený Skutočnosť % plnenie
rozpočet rozpočet skutočnosť/

2017 2017 2017 rozpočet
Príjmy spolu 5 345 293 5 391 643 6 240 448 115,74

200 Nedaňové príjmy 2 793 194 2 793 194 3 531 077 126,42
210 Príjmy z pod. a vl. majetku 40 000 40 000 61 060 152,65
220 Adm. a iné poplatky a platby 2 752 464 2 752 464 3 465 496 125,91
230 Kapitálové príjmy 0 0 3 850 0,00
240  Úroky z tuzem. úverov, vkladov 30 30 39 130,00
290 Iné nedaňové príjmy 700 700 632 90,29

300 Granty a transfery 2 500 000 2 546 350 2 572 859 101,04
310 Tuzemské gr. a transfery 2 300 000 2 346 350 2 372 859 101,13

311 Granty 0 0 26 509 0,00
312001 Zo štátneho rozpočtu 2 300 000 2 346 350 2 346 350 100,00

320 Kapitálové gr. a transfery 200 000 200 000 200 000 100,00
322001 Zo štátneho rozpočtu 200 000 200 000 200 000 100,00

400 Príjmové finančné operácie 52 099 52 099 136 512 262,02
453 Zostatok prostr. z predch. roka 52 099 52 099 136 512 262,02

Výdavky spolu 5 293 194 5 339 544 5 736 431 107,43
600 Bežné výdavky 5 043 194 5 089 544 5 635 153 110,72

610 Mzdy, platy, sl. príjmy, OOV 2 154 000 2 154 000 2 086 303 96,86
620 Poistné a príspevok zam.  do

poisťovní 806 000 806 000 761 851 94,52
630 Tovary a služby 2 071 194 2 117 544 2 772 804 130,94
640 Bežné transfery 12 000 12 000 14 195 118,29

700 Kapitálové výdavky 250 000 250 000 101 278 40,51
710 Obstarávanie kapitálových aktív 250 000 250 000 101 278 40,51

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas. 0 0 0 0,00

Celkový prebytok/schodok 52 099 52 099 504 017 967,42
Vylúčenie príjmových finančných operácií -52 099 -52 099 -136 512
Prebytok/schodok (+/-) TASR (ESA 2010) 0 0 367 505

Na základe údajov z finančného výkazu o plnení  rozpočtu vyplýva, že  celkové príjmy boli vykázané vo
výške  6 240 448 EUR, výdavky dosiahli výšku 5 736 431 EUR a konečný prebytok  bol  vykázaný vo výške
367 505 EUR.

Na základe zmluvy č. MK - 1/2017/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme bola výška príspevku
zo štátneho rozpočtu stanovená v súlade so záväznými ukazovateľmi na rok 2017 v sume 2 300 000 EUR
na poskytovanie služieb vo verejnom záujme  a v sume 200 000 EUR na kapitálové výdavky  na
uskutočnenie účelového investičného projektu vo verejnom záujme. Za I. polrok 2017 prijala TASR
finančné prostriedky vo výške 1 238 462 EUR na bežné výdavky a 200 000 EUR na kapitálové výdavky. Za
II. polrok TASR prijala finančné prostriedky vo výške 1 061 538 EUR na bežné výdavky. Okrem toho na
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základe zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva SR č. 156/2017 prijala TASR v druhom polroku tiež
prostriedky na realizáciu projektu „Nebuď otrok drog 4“ vo výške 46 350 EUR.

Prehľad o výsledku hospodárenia hlavnej a zdaňovanej činnosti

TASR vedie účtovníctvo za hlavnú činnosť a za zdaňovanú činnosť. Do zdaňovanej činnosti sú zahrnuté
príjmy  z predaja a prenájmu majetku, príjmy z reklamy, bankové úroky, príjmy z predaja portrétov
prezidenta a granty z projektu eCertis a ESPD.

Výkaz ziskov a strát  za rok 2017
Náklady

Spolu
Hlavná

nezdaňovaná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spotrebované nákupy 58 138 58 138 0
Služby 1 730 031 1 422 392 307 639
Osobné náklady 3 049 751 3 029 902 19 849
Dane a poplatky 598 598 0
Ostatné náklady 155 782 132 104 23 678
Odpisy 188 051 188 051 0
Opravné položky -2 005 -2 005 0
Poskytnuté príspevky 11 980 11 980 0
Daň z príjmov 5 275 0 5 275
Náklady celkom 5 197 601 4 841 160 356 441

VÝNOSY

Tržby za vlastné výkony a tovar 2 700 215 2 428 452 271 763
Zmena stavu zásob výrobkov -22 0 -22
Ostatné výnosy 3 496 3 481 15
Tržby z predaja a prenájmu majetku 53 215 0 53 215
Prijaté príspevky 54 334 0 54 334
Dotácie 2 449 314 2 449 314 0
Výnosy celkom 5 260 552 4 881 247 379 305
Výsledok hospodárenia 62 951 40 087 22 864

Návrh na vyrovnanie výsledku hospodárenia

Hospodárenie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky k 31. 12. 2017 skončilo so ziskom vo výške
62 951,06 EUR.

Stav účtu Rezervný fond  je k 31. 12. 2017  vo výške 235 212,36 EUR.

V zmysle § 7 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov generálny riaditeľ TASR navrhuje Správnej rade hospodársky
výsledok za rok 2017, t. j. zisk po zdanení vo výške 62 951,06 EUR previesť do rezervného fondu.

Výška rezervného fondu dosiahne týmto sumu 298 163,42 EUR.
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Informácie o skutočnostiach osobitného významu po závierkovom dni

Od 31. 12. 2017 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti osobitného
významu.

Organizačná štruktúra

TASR nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vplyv činnosti organizácie na životné prostredie

Činnosť TASR nemá vplyv na životné prostredie.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

TASR v roku 2017 nevynakladala náklady v oblasti výskumu a vývoja a nenadobúdala vlastné akcie,
dočasné listy a obchodné podiely.

ZÁVER

TASR si spoľahlivo plní svoje úlohy zo zákona. Je agentúrnym lídrom na Slovensku. Je rešpektovaným
zdrojom kvalitných, nestranných, rýchlych, faktografických a overených informácií. Odberateľmi
spravodajstva sú relevantné médiá na Slovensku.

TASR je silným a rešpektovaným partnerom agentúr v Európe. Angažuje sa v medzinárodných
stavovských organizáciách.

TASR je zamestnávateľ s dobrou povesťou. Dbá o vzdelávanie a rozvoj svojich pracovníkov. Práca
v agentúre je dobrou praktickou školou pre novinára. O ľudí z TASR je na trhu práce záujem. Agentúra
má vytvorený systém tútorstva - vedenie nových zamestnancov.

TASR prináša neustále novinky v produktoch i technológiách. Reaguje na potreby klientov i pohyby na
trhu. Pravidelne sa rozpráva s klientmi a implementuje konštruktívne pripomienky do svojich produktov.

TASR rozširuje a zveľaďuje svoje služby pre verejnosť, či už prostredníctvom webov, alebo špeciálnych
aplikácií. Rozvíja a sprístupňuje bohatstvo svojich archívov.

TASR rozšírila okruh svojich redaktorov v zahraničí a prináša viac spravodajstva na vlastné oči.

TASR neustále pracuje na rozvoji videoservisu a živých prenosov, keďže tieto obsahy patria medzi
perspektívne a dynamicky sa rozvíjajúce.

TASR si je vedomá skutočnosti, že napriek inováciám a novinkám je základom jej práce rutinná denná
agentúrna „čierna práca“ pri zabezpečovaní komplexného spravodajstva o tom, čo sa deje.

TASR hospodári  s vyrovnaným rozpočtom, rozvíja akvizičnú činnosť. Prikrýva sa vždy len takou
perinou, akú má.
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TASR je dobre spravovaná spoločnosť, ktorá vytvára hodnotu za peniaze nielen v kvantitatívnom
počte správ, ale aj v ich kvalite, nekomerčnom a komplexnom pohľade na udalosti, uchováva
zhromaždené informácie a sprístupňuje archívne hodnoty.



Príloha č. 1

Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2017

























































Príloha č. 2

Stanovisko Správnej rady TASR k vyhodnoteniu plnenia
hlavných úloh TASR a k výsledku hospodárenia TASR

za rok 2017



Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

Stanovisko

Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky k vyhodnoteniu plnenia hlavných úloh TASR
a k výsledku hospodárenia TASR podľa par. 5 ods. 11 písm. c) zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej
agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len správna rada) sa podľa par. 5 ods.  11
písm. c) zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov
zaoberala plnením hlavných úloh Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a výsledkami jej hospodárenia.

Správna rada konštatovala, že TASR v roku 2017 plnila všetky svoje úlohy v súlade so zriaďovacím
zákonom 385/2008 Z. z.

Významnou udalosťou v uplynulom období bola voľba nového generálneho riaditeľa TASR po tom, čo
sa Jaroslav Rezník vzdal tejto funkcie.  Voľba nového generálneho riaditeľa prebehla v zmysle zákona
385/2008 Z. z. Na 5-ročné funkčné obdobie bol po verejnom vypočutí radou zvolený Vladimír Puchala
s projektom Efektívna a užitočná agentúra.

TASR v zmysle svojej hlavnej činnosti kontinuálne poskytovala služby v oblasti spravodajstva i služby vo
verejnom záujme. Vyhľadávala aktuálne, včasné, overené, neskreslené a nestranné informácie, ktoré
spracovávala formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov,
obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov a následne tieto správy sprostredkúvala v svojom
agentúrnom spravodajstve a na svojom webovom sídle. Zhromaždené informácie uchovávala
a sprístupňovala.

Spravodajstvo tlačovej agentúry nebolo v prospech žiadnej politickej, hospodárskej, náboženskej,
etnickej alebo inej záujmovej skupiny ani proti nej.

Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry je vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektuje právo na
informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru
a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej
menšine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.

Členovia rady ocenili vyváženosť, objektivitu a kvalitu spravodajských výstupov agentúry. TASR má
v dnešnej dobe na mediálnom trhu významnú úlohu. Je preto potrebné, aby si udržala svoj kredit, kvalitu
zdrojov i výstupov a nezávislosť.

Správna rada vysoko hodnotí inovatívnu prácu agentúry i jej aktívnu účasť v medzinárodných
stavovských organizáciách. Dôkazom toho bola cena, ktorú TASR získala od Európskej aliancie tlačových
agentúr „EANA Award for Excellence in News Agency Quality“.

Rada kontinuálne sleduje a vyhodnocuje aktivity TASR v rámci jej koncových médií. Konštatuje, že
dcérska spoločnosť Teraz Media, a.s. plní úlohy, na ktoré bola zriadená a weby TASR naďalej zvyšujú svoj
dosah a prinášajú pre verejnosť informácie bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu.



Pozitívne treba hodnotiť prácu TASR pri informovaní o voľbách do vyšších územných celkov, i ambíciu
sprístupniť informácie pre mestá a obce na Slovensku v spolupráci so ZMOS.

Správna rada zobrala na vedomie, že  nezávislý audit konštatoval, že účtovná závierka poskytuje vo
všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky, k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v
súlade so zákonom o účtovníctve.

V roku 2017 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške  5 260 552 EUR. Náklady boli vynaložené vo
výške 5 192 326 EUR. Na základe uvedených ukazovateľov TASR vykázala kladný  hospodársky  výsledok
vo výške 62 951 EUR.

V zmysle § 7 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bol hospodársky výsledok za rok 2017, t. j. zisk po zdanení vo výške
62 951,06 EUR, prevedený do rezervného fondu.

Správna rada pozitívne hodnotí prácu a výsledky tlačovej agentúry, vníma ju ako pevný pilier
verejnoprávnosti na Slovensku a odporúča novému manažmentu TASR, aby v nastúpenom trende
pokračoval aj v ďalších obdobiach.

Bratislava, apríl 2018

Ing. Vladimír Masár
predseda Správnej rady
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky



Príloha č. 3

Uznesenie Správnej rady TASR č. 10/2018



Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

Uznesenie č.  13/2018

Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

k Výročnej správe o činnosti a hospodárení Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

za rok 2017

Správna rada TASR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila Výročnú správu o činnosti a hospodárení

TASR za rok 2017, predloženú generálnym riaditeľom PhDr. Vladimírom Puchalom a poveruje predsedu

Správnej rady  TASR Ing. Vladimíra Masára, aby ju predložil Národnej rade Slovenskej republiky.

Ing. Vladimír Masár
predseda Správnej rady
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
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