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Tartľaaudit

DoDAToK SPRAVY NEzAVlsLÉno nuDĺToRA

Generálnemu riaditel'ovi a správnej rade Tlačovej agentúry Slovenskej repub!iky

k časti ll- Správa k informáciám, ktoré sa uvádzaiú vo výročnei správe

Overili sme účtovnú závierku Tlačovej agentúry Slovenskej republiky k 31. decembru 202l, uvedenÚ
v prĺlohe č' 1 priloŽenej výročnej správy Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ku ktorej sme dňa
19'4'2022 vydali správu nezávislého audĺtora, ktorá sa taktieŽ nachádza v prílohe č. 1 výročnej správy.
Tento dodatok sme vypracovali v zmysle $ 27 odsek 6 zákona č' 42312015 Z' z. o štatutárnom audite
aozmene adoplnenĺ zákona č,.43112002Z'z. o účtovnĺctve vznenĺ neskorších predpisov (d'alej len

,,zákon o štatutárne audite").

Na základe vykonaných prác opĺsaných v časti ll správy nezávislého audĺtora - Správa k informáciám,
ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, podl'a nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe Tlačovej agentúry Slovenskej republiky zostavenej zarok
2021 sú v sÚlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovnĺctve.

okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnejjednotke a situácii v nej, ktoré sme zĺskali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe.
V tejto súvislosti konštatujeme, Že sme nezistili významné nesprávnostivo výročnej správe.

Bratislava, 29. aprila 2022

Tatraaudit Bratislava s,r,o
Pave Vukoviča 8
851 10 Bratislava
Licencia UDVA č. 293

Zuzana Klimentová
audĺtor

Licencia SKAU č.605
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sLovo GEN ERÁLNEHo R|ADITEĽA

Hovorí Sä, že najdôležitejšou informáciou
v inštitúcii je aktuálna nálada riaditeľa. tste,

nemôžeme ani vtvorbe spravodajstva vy|účiť vplp
emóciÍ, dôležité však je, aby sa nič z toho nepremietto
do správ.

Je nevyhnutné vytvoriť systém redakčnej
nezávislosti, poctivej editačnej politiky tak, aby boli
agentúrne správy nezávislé, férové, neboli v ničí
prospech či neprospech.

Teší ma, že sa mi podarilo v TASR vybudovať tĺm
profesionálov, ktorí tvoria aj v neÍahkých

podmienkach nestranné spravodajsNo, postavené na faktoch a jednoznačných zdrojoch apreberajú ho
všetky médiá na Slovensku.

Tvrdím, že v'ýznam tlačorr'ých agentúr je v dnešnej dobe väčšĺ ako kedykofuek predým. Treba im dať
priestor a podporu, pretože sú to silné značky, ktoré majú tradičné spravodajské hodnoty prlamo v DNA.
VyMĺnjú pĺotiváhu nepravdivým informáciám vo verejnom priestore.

Tretia najväčšia svetová agentúra, francúzska AFP, je v'ýznamným spôsobom podporovaná štátom.
španielsku agentúru EFE štát priamo vlastnĹ nehovoriac o agentúrach na menších trhoch v Európe ivo svete.

Tvrdím, že TASR je dnes veľmi efektívnou inštitúciou. TASR si zarába aŽ ffi % svojich prĺjmov na trhu, od
štátu má príspevok na plnenie úloh vo verejnom záujme. Pri počte 132 ľudívyprodukuje vyše 260 0@ správ,
ktoré nájdete prakticky na všetkých spravodajských weboch, v televíziách l rádiách.

Mohol by som tu hovoriťo tom, že v roku 2021 sme skoro po 30 rokoch v TASR vymenili redakčný systém,
čo sa nepodarilo doposlaľ žiadnemu manažmentu. Mohol by rcm hovorit, že riešime úlohy kybemetickej
bezpečnosti, že sme pracovali naplno včase korony vťažkých podmienkach. Ale toto je naša práca. Naša
zodpovednoď.

Robíme ju ako najlepšie vieme.

lnformácia je veľmi silná zbraň. Nie je jedno, kto ju má v rukách. Je dô]ežité, aby s informáclami narábali
kvalitní a dobre odmeňovaní novinári, ktorí si ďia princípy nestrannosti.

Tradiční v zmysle rešpektu k faktom a zdrojom, inovatívni v technológiách.

imír Puchala

riaditeľ
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PosTAVENtE A síDLo TASR

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

TASR je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonáva vlastnú činnosťvo vlastnom mene,
na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Sídlom TASR je od 04. t2.2oL5 Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava.

HLAVNÁ člľľosŤ ľnsn

Hlavnou činnosťou TASR v zmysle zákona č. 385/2008 Z' z. oTlačovej 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
úrovnia 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 územíSlovenskej republiky,

e) činnosti registrovaných cirkvía náboženských spoločností,

f) sociálne znevýhodnených a rizikových skupinách obyvateľstva,

g) školstve, vede, výskume,

h) zdravotníďve a životnom štýle,

i) verejnej bezpečnostia prevencii pred kriminalitou,

j) ochrane maloletých a prevencii pred spoločensky negatívnymivplyvmi,

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 vztahujú k Slovenskej republike,

c) činnosti a úspechoch občanov Slovenskej republiky v zahraničí,

d) živote a činnosti Slovákov žijúcich v zahraničĹ

e) iných významných udalostiach.

TASR vykonáva v rámci hlavnej činnosti služby vo verejnom záujme' lch rozsah je špecifikovaný v časti

Hodnotenie úloh vo verejnom záujme.

TASR zriaduje regionálne spravodajské pracoviská tlačovej agentúry vsídlach krajov aspravodajské
pracoviská v zahraničí.

TASR plníd'alšie úlohy podľa osobitných predpisov.

Činnosť TASR nemá významný vplyv na zamestnanosť v SR.

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 aodvolávajú zamestnanci TASR. Funkčné obdobie člena

správnej rady je päť rokov.

Zloženie Správnej rady TASR v roku 2021:

JUDr. Jozef Tuhovčák - oblasť práva

lng. Peter Mestický - oblasť ekonomiky

Mgr. Árpád Korpás - oblasť žurnalistiky (vzdal sa funkcie dňa 17' mája2o2I|

PhDr. Jozef Bednár, PhD. - oblasť žurnalistiky (zvolený Národnou radou SR od 27. októbra 2021)

lng. Ladislav Mikuš, MBA - oblasť informačných technológií

Alena Mezeiová - zástupca zamestnancov.

od 1. marca 2021 bola za predsedníčku SR TASR zvolená Alena Mezeiová a za podpredsedu Jozef Tuhovčák

na 12 mesačné obdobie'
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Generá!ny rladiteľ

Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom TASR, ktoný riadijej 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 TASR.

Generálnym riaditeľom TASR bolv roku 2021 PhDr. Vladimír Puchala.

HODNOTY TASR

Hlavnou úlohou TASR je v zmysle zriadbvateľského zákona služba verejnosti. Prináša dostatok
informácií pre slobodné utváranie názorov. Prináša informácie bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu.
Zachytáva celistvý obraz diania na Slovensku i v zahraničĺ. 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.

Význam informácií z dobrého zdroja rastie aj v súvislosti s expanziou sociálnych sietí, ktoré prinášajú

množstvo neoverených informácií. . TASR chce byť dôveryhodný zdroj, užitočná agentúra pre klientov i pre

verejnosť. Pracuje s vedom ím spoločenskej zodpovednosti.

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

Každý zo zamestnancov TASR sa správa pri získavaní informácií férovým spôsobom. Preukazovanie
primeranej úcty voči občanom - respondentom, verejným funkcionárom, spolupracovníkom, zákazníkom
avšetkým ostatným partnerom TASR pokladáme za základnú súčasťfiremnejkultúry.

C!ELE

TASR plní úlohy, ktoré jej ukladá zákon č. 385/2008 7. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky
a o zmene niektoných zákonov poskytovaním služieb v oblasti spravodajstva' Rovnako dôsledne si plní
úlohy vo verejnom záujme'

TASR je dôveryhodný zdroj informácií. Chce byt agentúrou, ktorú odoberajú všetky relevantné médiá
na Slovensku a na ktorú sa odberatelia môžu spoľahnúť vo dne i v noci.

TASR využíva pre tvorbu svojich produktov profesionálnych novinárov.

TASR poskytuje služby koncovým užívateľom - verejnosti, či už prostredníďvom koncových médií
- spravodajských webov, zdigitalizovaného archívu, či špeciálnych databáz a aplikácií.

TASR buduje sieť svojich spravodajcov doma, v regiónoch i v zahraničí.

Vychádza v ústrety klientom i verejnosti v oblasti spôsobov doručovania správ. Dbá na technologický

5



rozvoj a nové systémy správy informácií. Je inovatívnou agentúrou.

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

sPoLočENsKÁ zoDPoVEDNosŤ

TASR je verejnoprávna inštitúcia. Je významnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje právo občanov na

informácie. Prináša 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, uvedomuje si váhu

informáciía ich dosah.

TASR je prvkom vsystéme kybernetickej bezpečnosti vzmysle zákona 69l2oL8Z. z' o kybernetickej

bezpečnosti.

TASR pracuje v súlade so zákonom 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a zákonom 95l2oL9Z.z.
o informačných technológiách vo verejnej správe.

Na základe Smernice vlády SR, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení

vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického

ohrozenia na území Slovenskej republiky schválenou uznesením vlády 572 z 13. decembra2ot7, je TASR

subjektom zaradeným do systému vyrozumenia v prípade vzniku krízových situácií.

oRGANlzAčľÁ šľnurTÚRA

Správna radaTeraz Media

Domáca
redakcia

športová
redakcia

Ekonomická
redakcia

Zahraničná
redakcia

0brazová
redakcia

Usek GR

Úsek

ekonomiky
Usek obchodu
a marketingu

Úsek
šéfredaktora

Usek techniky
a informatiky
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oRGANlcKÝ xoĺĺnľuÁlľv RRsľ

organický kontinuálny rast pre TASR znamená neustále skvalĺtňovanie obsahov a technologických
procesov doručovania informácií tak, aby TASR bola žiadanou agentúrou na trhu a žiadaným zdrojom
informácií pre verejnosť' TAsR má záujem byt stále lepšou a pre odberateľov iverejnosť užitočnejšou
agentúrou.

sUMÁRNE HoDNoTENlE UPLYNULÉxo oeooglR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) splniIa v hodnotenom období všetky úlohy, ktoré jej
ukladá zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúra Slovenskej repubtiky. Agentúra priniesla celistvé
informácie o dianí na Slovensku i v zahraničí. Spravodajstvo agentúry bolo vyvážené, slobodné a nezávislé,
pripravované prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a bez ohľadu na komerčnú hodnotu
informácie.

TASR vydala v hodnotenom období z6L 475 správ multimediálnych správ. V slovnom spravodajstve
priniesla 151067 správ, vydala 13 060 zvukov, 92795 fotografií a 4 553 videospráv a 858 živých prenosov,
z toho 65 z regiónov.

Celkové príjmyTASR bolivykázané vo výške 5577 577 EUR, výdavky dosiahli výšku 5311842 EUR a

konečný prebytok bol vykázanývovýške 265 735 EUR.

V roku 202]. dosiahla TASR celkové výnosy vo výške 4 796 716 EUR, náklady celkom (bez daní z príjmov)
boli vynaložené vo uýške 4 783 933 EUR. Celková daňová povinnosť za daň z príjmov dosiahla uýšku 5 496
EUR' Na základe uvedených ukazovatelbv TASR vykázala kladný výsledok hospodárenia vo v'ýške
7 286,92 EUR.

rržby z predaja agentúrnych produktov a služieb, zastrešené Úsekom obchodu a marketingu,
zaznamenali v roku 2021 oproti predošlému roku nárast o 2,63 % (63 632 EUR).

V zložitých podmienkach koronakrízy agentúra zaznamenala všetky podstatné udalosti doma
i v zahranlčí, politike, ekonomike, kultúre či športe. Správy TASR masívne r4yužívali prakticky všetky
médiá na Slovensku.

Spoľahlivosť a efektivitu práce redakčných tímov významne podporila výmena skoro tridsať rokov
starého redakčného systému Typlan za nov'ý systém Gepard. Vzniklo nové komfortné prostredie pre

tvorbu správ, ich kategorizáciu a zverejňovanie, čo podstatne zjednodušilo prácu redaktorom
i vydávajúcim, znýchlilo prísun spravodajských produktov pre klientov i verejnosť a odstránilo hrozbu
fatáIneho zlyhania systémov. Náhradu zastaraného systému TASR financovala z vlastných zdrojov, kedže
agentúre nebol poskytnutý kapitálový transfer od štátu. TASR je v zmysle zákona 95/2oL9 Z' z.

o informačných technológiách vo verejnej správe povinná zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú
prevádzku i nformačných systémov verejnej správy.

Dominantnou témou hodnoteného obdobia bola koronakríza. Na základe Smernice vIády SR, ktorou sa

ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu,
núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej
republiky schválenou uznesením vlády 572 z 13. decembra 2077, je TASR subjektom zaradeným do
systému vyrozumenia v prípade vzniku krízových situácií.
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Téma Covid-l9 prierezovo vstupovala do všetkých servisov agentúry, či už to bol domáci, ekonomický,
zahraničný, obrazorný servis a videoservis, Agentúra zaznamenala lockdown, očkovanie, testovanie, proces

uvoľňovania opatrení, ekonomické balíky pomoci. TASR patrila k základným zdrojom informácií
o koronakríze.

Pandémia priniesla, okrem iného, aj množstvo neoverených správ a hoaxov, hlavne na sociálnych
sieťach. Práve v tejto dobe stúpa význam kvalitných informácií z overených zdrojov, ku ktorým
nepochybne patrí aj TASR. Väčšina informácií o koronakríze zo zahraničia, je z produkcie agentúry. TASR

ie jediné médium na Slovensku, ktoré vydáva správy nonstop, teda aj počas noci.

Tlačová agentúra vyhľadávala a spracovávala informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych,
politických a športových udalostiach na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni'

TASR poknývala aktivity prezidentky Slovenskej republiky, zabezpečovala spravodajské multimediálne
informácie zo zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov, rokovaní vlády SR a jednotlivých

ministerstiev. Redaktori sledovali v parlamente schvaľovanie reforiem v súdnictve, zdravotníctve,
národných parkoch či rokovanie rozpočte.

TASR venovala pozornosť politickej situácii, vymenovaniu novej vlády, akciám NAKA, rozhodnutiam
súdov, spoločensky sledovaným kauzám, sčítaniu obyvateľstva, zvyšovaniu cien energií, plánu obnovy,
i ekonomickým opatreniam na podporu ekonomiky.

športoví redaktori absolvovali cesty na zápasy Majstrovstiev Európy vo futbale MS v hokeji či na

olympiádu v Tokiu. Redaktori mapovali na zahraničných cestách úspechy Petry Vlhovej.

TASR sa venovala problematike znev'ýhodnených skupín v domácom, ekonomickom i športovom
servise. lnformovala o legislatíve pre sociálne znevýhodnených, či aktivitách neziskových organizácií'
Agentúra pok4ivala letné paraolympijské hry v Tokiu, informovala o aktivitách deafolympijského výboru,
o aktivitách športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a podujatiach špeciálnych olympiád Slovensko.

Vrcholnou akciou, ktorú TASR zabezpečovala bola návšteva pápeža v dňoch 12. _ 15. septembra v
Prešove, Košiciach, Bratislave a šaštíne. Vedúci obrazovej redakcie TASR Michal Svítok bo! oficiálny
slovenský fotograf pri návšteve pápeža a sprevádzal ho na jeho ceste po Slovensku.

Zahraničná redakcia TASR sa stala kľúčovou zložkou v rámci napÍňania cieľov nového projektu

Konferencia o budúcnosti Európy, na ktoný verejnoprávna agentúra získala grant Európskeho
parlamentu. Redaktori v Bratislave iv Bruseli obohatili servis o množstvo nadstavbových materiálov
v podobe rozhovorov s odborníkmi a poslancami EP. Podieľali sa taktiež na tvorbe dälších reláciív TASR TV.

TASR vstúpila do spoločného projektu s nemeckou DPA a francúzskou AFP s názvom "A Home for
Europe's Agencies - Feasibility Study on the Establishment of a joint Newsroom of Eu ropean News Agencies
in Brussels". Cieľom projektu je vybudovať spoločný newsroom tlačových agentúr v Bruseli, ktoný by
garantoval kvalitné podmienky pre zúčastnené agentúry pri informovanío dianív európskych inštitúciách.
TASR uskutočnila sériu priamych rokovanís generálnym riaditeľom DPA Petrom Kropschom k tejto téme a
stala sa strategickou súčasťou tohto projektu.

TASR prešla auditom kybernetickej bezpečnosti a financovala dokumentáciu a technológie pre

zabezpečenie tejto úlohy. TASR je podľa zákon a č. 69l2oĹ8 Z, z. o kybernetickej bezpečnosti zaradená
do registra prevádzkovatelbv základných služieb a v zmysle ustanovení tohto zákona musí garantovať
požiadavky na zabezpečenie svojich systémov a toku práce. Aj s touto úlohou sa agentúra úspešne
vyrovnala. Audit dopadol úspešne a stanovil nové úlohy, ktoré je potrebné riešiť' Vzhľadom na náklady na

túto agendu TASR vypracovala a podala projekt do výzvy oPll-2o2u7/16-DoP na poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v operačnom programe ,,lntegrovaná infraštruktúra" (MlRRl SR),
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v rámci proiektu: ,,Rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v TASR".

TASR podpísala v septembri 2021 zmluvu o spolupráci s tureckou agentúrou Anadolu. V závere roka
prebiehali rokovania s velkou talianskou agentúrou ANSA a agentúrou Reuters o odbere anglického

servisu TASR. Pokračoval antihoaxov'ý projekt s francúzskou agentúrou AFP, v rámci ktorého TASR prináša

správy o hoaxoch, ktoré súvisia s domácim kontextom.

V spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí začala TASR w vyrábať

diskusnú reláciu Hlboká online.

Veľkú pozornosťagentúra venovala regiónom. Regionálnispravodajcovia zaznamenalivšetky dôležité
udalosti súvisiace s koronakrízou, celoplošným testovaním, sledovali v'ývoj situácie v jednotlivých

oblastiach a reakcie samosprávy. Medzi mimoriadne sledované živé prenosy patrili prenosy tlačových
konferencií z regiónov.

TASR priniesla pre svojich odberateľov novrý produkt: 3x denne pripravuje nové prierezové súhrny správ
zo všetkých servisov pod názvom ,,Správy TASR'.

Bohaté a tematlcky pestré boli koncoročné chronológie, ktoré agentúra už tradične ponúka svojim
odberateľom ako prémiový produkt k spravodajstvu'

TASR pokračuje vo výučbe predmetu Agentúrna žurnalistika na UCM v Trnave. Prínosom je skutočnost',

že TASR viacených študentov už zamestnala a pracujú v agentúre na pozíciách redaktorov, dispečerov či

webových editorov.

TASR zabezpečila pre svojich zamestnancov adekvátne podmienky pre prácu a pre ochranu zdravia pri
práci. Agentúra zabezpečovala na svoje náklady testovanie pracovníkov, prísne hygienické pravidlá, na

pracoviskách boli k dispozícii germicídne žiariče a lampy. Pre tých zamestnancov, ktorí pracovali z domu,

agentúra zabezpečila notebooky, pripojenia a inú osobnú techniku podľa potreby'

Dcérska spoločnosťTeraz Media, skončila s plusov'ým hospodárskym výsledkom vo výške 64 092 EUR.

Web Teraz.sk patril v hodnotenom období k relevantným zdrojom informácií pre ľudí, ktorí hl'adajú

seriózne, rýchle, objektívne spravodajstvo. Priemerná návštevnosť portálu Teraz.sk bola v druhom
polroku nad hranicou 600 000 reálnych užívateľov mesačne.

Najsledovanejším produktom TASRW sú živé prenosy podujatí, ktoré sú k dispozícii na webe TASR.sk,

Teraz.sk a na sociálnych sieťach. Tento produkt možno hodnotiť ako mimoriadne úspešný a perspektívny.

V hodnotenom období nastali zmeny v zložení a vedení Správnej rady TASR. od 1' marca 2o2L bola za

predsedníčku SR TASR zvolená Alena Mezeiová a za podpredsedu Jozef Tuhovčák. Dňom L7 . mája 2o2I sa

vzdal funkcie člena sR TASR zástupca za oblasť žurnalistiky Árpád Korpás. 27. októbra Národná rada SR

zvolila za člena sR TASR Jozefa Bednára.

Správy TASR odoberajú všetky médiá na Slovensku. lnformácie v angličtine TASR distribuuje
prostredníctvom off line bulletinov na vyše 20 ambasád, ktoré sú akreditované na Slovensku. Správy TASR

v angličtine odoberajú zahraničné agentúry AP, AFP, DPA a Reuters. Mad'arský servis využívajú nielen
národnostné médiá na Slovensku, ale i média v Mad'arsku.

TASR je dnes silnou značkou, ktorá ponúka informácie, na ktoré sa dá spoľahnúť. Sú rýchle, férové,
postavené na faktoch a jasných zdrojoch. TASR je mimoriadne efektívna inštitúcia. Väčšinu svojich príjmov

si zarába na trhu. Pri počte 132 ľudí produkuje celistvé spravodajstvo z domova izahraničia a patrí

k najvýznamnejšiemu zdroju informácií pre médiá. lnformácie so značkou TASR sú zárukou správ z dobrého
zdroja.
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SPRAVODAJSTVO

sLoVNÉ SPRAVoDAJSTVo: k3L.12.202L

Domáci servis 42938

Ekonomický servis 2L 68L

Zahraničný servis 25 677

Športový servis 36 486

Exportný servis spolu (mad'arský, anglický) 16 334

Easy servis 4 974

Školský servis 3 037

SUMÁR sLovNÉHo sPRAVoDAJswA 151 067

AUDIO SPRAVODAJSTVO: k3L. L2.2027

Domáci servis 9 256

Ekonomický servis 1 399

Zahraničný servis 339

Športový servis L879

Mad'arský servis 0

Anglický serVis 0

Exportný servis 0

Easy servis L87

SUMÁR AUDlo SPRAVoDAJSWA 13 060

FOTO k3L. 12.202r

Foto TASR 44347

Foto AP 48 448

SUMÁR FoTo 92795

Grafy 0

VIDEO: 4 553

CELKOM 26t 475
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Domáca redakcia

Rok 2021 sa niesol v znamení koronakrízy, vládnej krízy, ktorá viedla k výmene kabinetu, domáca

redakcia (DR) zaznamenávala tiež situáciu v bezpečnostných zložkách, množstvo súdnych pojednávaní,

riadne aj mimoriadne rokovania štátnych orgánov, dianie v regiónoch, ale aj protesty a demonštrácie'

Jednou z najdôležitejších udalostí roka bola návšteva pápeža Františka na Slovensku. Redaktori domácej

redakcie boli na všetkých miestach a udalostiach, kde bola možná akreditácia, množstvo d'alších akcií

k návšteve pokýala redakcia na dialku cez sociálne siete aj oficiálny kanál KBS' Redaktori priniesli

z návštevy aktuality aj nadstavbové materiály.

DR priniesla aj seriál zima202L - vd'aka regionálnymi redaktorom priblížila situáciu v regiónoch, turistické
miesta či atrakcie počas zimy' Dianie v regiónoch domáca redakcia mapuje aj mimo turistických seriálov.

Spravodajstvo DR posilnila o špeciálny enviroseriál, v rámci ktorého prináša podrobnejší pohľad ku

konkrétnym envirooblastiam.

Celospoločenské dianie si vyžiadalo zvýšenú činnosť všetkých zložiek domácej redakcie, nočnú či

nadštandardnú víkendovú prácu. Napriekvzniknutejsituácii, ktorá priniesla rôzne obmedzenia, pokračovala

redakcia v kvalitnom a nýchlom multimediálnom poknývaní aktuálneho diania, prinášala dôveryhodné

a overené informácie.

Pri tvorbe spravodajstva domáca redakcia nad'alej používa ako primárne zdroje relevantné

inštitúcie/vyjadrenia politikov a i. osobností, sociálne siete, kam sa vo väčšej miere presunula komunikácia

spomínaných zdrojov. o to viac dbá na overovanie informácií, čo ju neraz stojí čas a správy zverejníme

neskôr ako webové médiá.

Rok 2021 bol spravodajsky veľmi náročný a hektický. Domáca redakcia dokázala zvládnuť náročné

obdobie bez väčších problémov, a to aj napriek personálnym výmenám. Dokázala si poradiť s množstvom

chaotických a neraz neprehľadných či chybných informácií a prinášala kvalitné rnultimediálne

spravodajstvo.

Ekonomická redakcia

Ekonomickému spravodajstvu vlani už druhý rok dominovala globálna pandémia nového koronavírusu.

Výkyvy vo v'ývoji pandémie počas roka sa prejavovali aj na ekonomickom vývoji, na Slovensku aj v zahraničí.

Sprísňovanie protipandemických opatrení sa prejavilo aj v zhoršení vrývoja v slovenskej ekonomike a jej

dočasnom prepade. Po letnom uvoľnení situácie prišlo na jeseň k opätovnému zhoršeniu. Ekonomická

redakcia TASR podrobne pokrývala toto dianie a prinášala o ňom aj analytické materiály a množstvo
praktických rád.

Ekonomické oživovanie napriek ťažkostiam počas roka pokračovalo, čo okrem pozitív prinieslo aj viaceré

komplikácie. Naplno sa prejavili problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré boli narušené už od úvodných
fáz pandémie' Ked'sa spotreba opäť výraznejšie zvyšovala, ukázal sa nedostatok v dodávkach mnohých

dôležitých surovín a tovarov, napr. celosvetový nedostatok polovodičov' Ten sa dotkol výroby áut a

spotrebnej elektroniky, no a núteným prerušením výroby si vlani z tohto dÔvodu prešli aj automobilky
pôsobiace na Slovensku.

Viaceré ekonomické aj neekonomické faktory priniesli v druhej polovici roka dlho nevídaný jav -

znýchľujúci sa rast cien. lnflácia sa v mnohých štátoch vrátane Slovenska dostala na dlhoročné maximá

a tento trend zatiaľ neskončil. Mnoho negatívnych okolností ovplyvnilo špeciálne trh s energiami. Ceny
plynu aj d'alších surovín rástli v posledných mesiacoch roka rekordným tempom.
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Zásadnou vnútropolitickou udalosťou minulého roka bola koaličná kríza, ktorá vyvrcholila vymenovaním
nového, mierne odlišného kabinetu. Súvisiace koaličné spory ovplyvnili aj plnenie priorít jednotlivých

rezortov, vrátane tých ekonomických. Na ich pozadí sa pracovalo na zásadných reformách v oblasti daní,

odvodov či dôchodkov. Diskusie o nich pokračovali až do konca roka, V rámcivládnej koalície sa na väčšine
z nich zatiaľ nenašla zhoda.

Naopak, v priebehu minulého roka sa najprv sfinalizoval a následne aj začal realizovať Plán obnovy,

určený na oživenie a modernizovanie európskych ekonomík po pandémii. V závere roka sa našla aj dohoda
na novom štátnom rozpočte, ktoný počas jesene sprevádzali viaceré nezhody. Redaktori ekonomickej
redakcie podrobne pokr'ývali nielen spomenuté prioritné témy, na dennej báze sledovali aj ostatné dianie
vo zverených rezortoch.

V zahraničnom ekonomickom spravodajstve minulý rok rovnako dominovala téma pandémie nového
koronavírusu. Tento fenomén postupne ovplyvnil všetky regióny a ekonomiky sveta, ako aj ich vzájomné
vzťahy' Na globálnej scéne mala vplyv aj zmena administratívy na čele USA' Postupne menila ekonomické
a obchodné vzťahy medzi USA a Európskou úniou. okrem bežného denného spravodajstva zo zahraničia

ekonomická redakcia pravidelne prinášala aj analytický pohľad, vrátane možných dôsledkov zahraničných

udalostí na slovenskú ekonomiku.

Zahraničná redakcia

V roku 2021-v zahraničnom spravodajstve nad'alej dominovala koronakríza' okrem toho spravodajsky
v uplynulom obdobírezonoval útok na americký Kapitol, inaugurácia nového amerického prezidenta Joea

Bidena, sťahovanie vojsk z Afganistanu a následné prevzatie moci v krajine Talibanom. Eskalovalo tiež
napätie na poľsko-bieloruských hraniciach a diplomatické prestrelky medzi USA a Ruskom, ktoré neskôr
vyústili v inváziu ruských vojsk na Ukrajinu.

Redaktori Zahraničnej redakcie (ZR) rovnako pozorne poknývali i iné významné udalosti - výbuch
muničného skladu vo Vrbéticiach, ktorého vyšetrovanie so sebou prinieslo diplomatickú roztržku medzi

Českou republikou a Ruskom, úmrtie britského princa Philipa, odchod Angely Merkelovej z postu nemeckej
kancelárky či odstúpenie rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza. V Českej republike sa koncom roka konali
parlamentné volby, z ktoých v decembrivzišla nová vláda na čele s Petrom Fialom.

Významnou témou pre ZR TASR bola na európskej úrovni aj Konferencia o budúcnosti Európy. Redakcia

sa stala kľúčovou zložkou v rámci napÍňania grantu Európskeho parlamentu (EP), ktoný agentúra získala

a ktorý sa venuje tejto problematike' Redaktori v Bratislave iv Bruseli obohatili servis o množstvo
nadstavbových materiálov v podobe rozhovorov s odborníkmi a poslancami EP. Podieľali sa taktiež na

tvorbe relácií Budúcnosť Európy, ktorá vychádza každý mesiac a každotýždenného spravodajského
súhrnu EU Weekly Review. Servis obohatili i o multimediálne produkty.

RedaktoriZR sa počas celého roka venovalitaktiež rubrike Veda, v rámci ktorej prinášali na pravidelnej

báze zaujímavostizo sveta vedy nielen na Slovensku, ale ajvo svete. Servis tiež obohacuje pravidelná rubrika
hoaxov, ktor'ým TASR pomáha vyvracať nepravdy šíriace sa v online priestore.

ZR disponuje aj nad'alej stálymi spravodajcami v Bruseli a v Mad'arsku. V dôsledku koronakrízy sa počas

celého uplynulého roka neobnovilo vysielanie redaktorov na služobné cesty v plnej miere. TASR k tomuto
kroku pristúpila aj v záujme ochrany ich zdravia.

Redakcia ponúka okrem textového aj zvukové či iné multimediálne spravodajstvo, zvukové aj

v nemeckom jazyku.
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ZR v neposlednom rade prináša informácie týkajúce sa Slovákov vo svete tzv' slovaciká, čo vypl'ýva zo

samotnej podstaty Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Anglický exportný servis

Prirodzene dominantnou témou aj v spravodajskom servise v anglickom jazyku bola pandémia

koronavírusu, ku ktorej anglická sekcia vydávala pravidelne aktualizované informácie a zoznamy opatrení
platných na Slovensku. Tieto výstupy publikovala v štandardnom agentúrnom servise a zároveň s cieľom čo
najväčšej dostupnosti pre verejnosť aj na webovej stránke NewsNow.tasr'sk. Ďalšími kľúčovýmitémami boli
marcová vládna kríza a jej aprílové ukončenie vymenovaním novej vlády, udalosti spojené s aktivitami
orgánov činných V trestnom konaní voči verejne činným osobám či úspešné športové výsledky slovenských
reprezentantov.

Redakcia podrobne poknývala aj septembrovú návštevu pápeža Františka na Slovensku. V servise pre

klientov i na webovej stránke NewsNow.tasr.sk začali redaktori od novembra 202J' publikovať správy
mapujúce dianie v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). V spolupráci s TASR W sa
redakcia podieľa na výrobe týždennej televíznej relácie EU Weekly Review, prinášajúcej prehľad

najdôležitejších udalostí v rámci CoFoE zo slovenského i celoeurópskeho pohľadu.

Anglický exportný servis aj nad'alej produkuje denný spravodajský bulletin v anglickom jazyku Daily News
Monitor, výberouý týždenný bulletin ekonomických správ Economy & Business a všeobecný týždenný
výberový bulletin Slovak Weekly News. Redakcia spravuje aj spravodajskú internetovú stránku
NewsNow.tasr.sk.

Mad'arský exportný servis

Aj spravodajstvu TASR v mad'arskom jazyku dominovali informácie o koronakríze. Redaktori zachytili aj

vládnu kríza, ktorá vyústila do rekonštrukcie vlády. okrem pvych krokov novej vlády Eduarda Hegera

redaktori mad'arského exportu zaznamenávali na pravidelnej báze všetko podstatné, čo určovalo v'ývoj na

Slovensku. Súčastbu servisu sú aj správy venované Konferencii o budúcnosti Európy'

športová redakcia

športová redakcia 1Šn1ĺnsn prežila špecifický rok. Priniesol pandemické obmedzenia a s nimi súvisiace
fázy s mimoriadne nabitými veľkými udalosťami.

Rok odštartoval v znamení nových obmedzovaní a presunov podujatí pri vrcholení d'alšej vlny covidovej
pandémie. Napriek tomu sa pod prísnymi opatreniami konali najvýznamnejšie akcie na čele s triumfálnym
vyvrcholením SP zjazdárok. TASR poskytla svojim odberateľom mimoriadny servis k historickému veľkému
glóbusu Petry Vlhovej.

Druhý z vrcholov roka priniesol po dlhých rokoch prvý čiastkový úspech slovenskou verejnosťou silne
vnímanej hokejovej reprezentácie na MS a onedlho prišla tretia spravodajsky "mamutia" udalosť v podobe

o rok posunutých futbalouých ME v 12 mestách starého kontinentu. Aj počínanie tohto národného tímu v
dejiskách poknivali vyslaní redaktori.

Tretí kvartál 2o2L neubral na turbulencii, rezonovali predovšetkým druhá časť futbalových ME a

kompletné dianie pre pandémiu posunutých oH 2020 Tokio. olympiáda priniesla v prvej častijúla bohatý
tematický balík a na prelome letných mesiacov takmer trojtýždennú spravodajskú činnosť v 22-hodinovom
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režime troch služieb. Redakcia ponúkla tradične nýchle, komplexné a koncepčné spravodajstvo, ktoré (spolu

s inými udalosťami) prevažne atakovalo 200 slovných výstupov denne. čaro servisu dotvárala pestrá a

kvalitná nadstavba dvoch vyslaných redaktorov a tív mimoriadne nočných pandemických podmienkach
pracovali na vysokej úrovni, vynaliezavo a obetavo.

Úspech olympijského servisu išiel ruka v ruke s inými dôležitými udalosťami a ŠR resn opať

spoľahlivo mapovala dôležité akcie na čele s pôsobením štyroch slovenských klubov v súťažiach UEFA.

Krátko po oH sa redakcia venovala domácej hokejovej kvalifikácii ZoH a jesennému štartu sezóny väčšiny
športov, pričom v centre pozornosti pri globálnych udalostiach boli ako vždy slovaciká'

V závere roka redakcia pripravila tradičné rozsiahle projekty - zaplnenie kalendária na rok 2022 a päÍ

materiálov do projektu koncoročných chronológií'

obrazová a video redakcia

od začiatku roka sa obrazová redakcia (oR}fotograficky, videom a živými prenosmivenovala dôsledkom
epidémie Covidu-l9' Na prelome rokov vláda schválila prísne opatrenia, okrem iného zákaz vychádzania a

zatvorenie takmer všetkých prevádzok a obchodov okrem potravín a lekární. Redaktori sa tak venovali
zatvoreným lyžiarskym strediskám, vyprázdneným mestám, uliciam a námestiam. Podrobne a pravidelne

zachytili očkovanie, testovanie a jednu z mála možností, kde mohol občan stráviť mimo domova svoj voľný

čas, pobyt v prírode'

oR podrobne mapovala aj vládnu krízu, ktorá vyvrcholila vymenovaním novej vlády 1. apríla'

Redaktori sa venovali sčítaniu obyvateľstva, vyhláseniu referenda, vytvoreniu Najvyššieho správneho
súdu, vohe predsedu Najvyššieho súdu a zvoleniu špeciálneho prokurátora.

V seriáloch oR priniesla reportáže z výstavby D4-R7 aj pomocou dronu, rozsiahle rekonštrukcie mostov
a ciest po celom Slovensku.

športové aktuality redakcia poknývala komplexne aj oblasť športu v SR - teda do miery, ktorú umožňovali
protiepidemické opatrenia. V zahraničí redaktori na mieste poknŕvali SP v lyžovaní v Kranjskej Gore,

Záhrebe a Jasnej až po získanie veľkého krištáľového glóbusu P. Vlhovou. Reportéri boli vyslaní aj na ME vo
futbale v Rusku a Španielsku.

Reportéri oR absolvovali aj niekoľko zahraničných ciest s prezidentkou Z. Čaputovou, nouy'm premiérom

E' Hegerom a predsedom parlamentu B. Kollárom'

Podrobne obrazová redakcia zaznamenala aj dianie v kultúre.

V druhej časti roka 2021 oR zabezpečovala spravodajstvo o aktuálnom stave po pravidelných i

mimoriadnych zasadaní vlády a parlamentu. opäť dominovali protikovidové opatrenia, očkovanie,
zatváranie prevádzok. Postupné uvoľňovanie na záver roka redakcia zachytila podrobne naprieč celou SR.

Vrcholnou akciou, ktorú redakcia zabezpečovala bola návšteva pápeža v septembriv Prešove, Košiciach,
Bratislave a Šaštíne. oR mala výsadné právo byt pri pápežovivd'aka spolupráci s KBS a prinášala online jeho

kroky po Slovensku.

Fotografi a videoredaktori oR zaznamenali viacero protestov voči vládnym opatreniam v súvislosti s
pandémiou v Bratislave, Košiciach a Rimavskej Sobote aj protest študentov Vš voči návrhu zákona o

vysokých školách'
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Niekoľkoročné obmedzenia v doprave najmä v Bratislave vyvrcholili dokončením projektu D4/R7 a
ukončením a sprístupnením novej autobusovej stanice na Mlynských Nivách - aj týmto udalostiam oR TASR

venovala patričnú spravodajskú pozornosť.

oR pravidelne počas roka v seriáloch mapovala najdôležitejšie opravy diaľničných úsekov D2 a D1 a
d'alších úsekov ciest l. a ll. triedy. Pri monitoringu práce sa využíval aj dron.

osobitnú časť práce redakcĺe tvorili súdy a akcie NAKA po celej SR. Zaznamenávala konkrétne policajné

akcie a najmä rozhodnutia súdov vo veľkých kauzách.

V športe boli pre oR najväčším podujatím oH v Tokiu. Fotoreportéri M. Baumann a M. Svítok prinieslido
SR exkluzívne fotografie nielen našich športovcov. oR pracovala takmer nonstop počas celej olympiády.

Redakcia dokumentačných databáz

V roku 2027 sa Redakcia dokumentačných databáz (RDD) sústredbvala na tvorbu backgroundových
materiálov dopíňa1úcich spravodajstvo ostatných redakcií, predovšetkým domácej a medzinárodnej,
v menšej miere aj ekonomickej a športovej. Hlavným cieľom RDD bolo ponúknuť zaujímavú a pútavú,

tematicky i žánrovo pestrú nadstavbu servisu TASR' Servis RDD tvoria pravidelné rubriky, plánované správy

a dokumentačné materiály (profily, dokumentačné správy), chronológie a prehľady k aktuálnym udalostiam
či multimediálne produkty (zvuky zo servisu DPA).

Významnú položku v činnosti RDD predstavuje aj príprava chronológií a prehľadov v súvislosti
s aktuálnymirĺýznamnými politickými udalost'ami, rozsiahlymiživelnými pohromamiči nehodami. Redaktori
RDD pripravujú do servisov aj aktuálne profily osobností pri rôznych príležitostiach (vyznamenania,

vymenovania, úmrtia)'

RDD aj v roku 2021' pokračovala v ambícii ponúknuť klientom a verejnosti aj ucelené komplety
spravodajských dokumentačných materiálov k významným udalostiam doma aj Vo svete, napríklad:
lnaugurácia prezidenta USA, ústavná žaloba na Donalda Trumpa (impeachment), 30 rokov Vyšehradskej
štvorky (trojky), sčítanie obyvateľstva a jeho história, vesmírna misia na Mars, piate výročie referenda
o brexite a pod.

Práca redakcie prešla v druhej polovici roka zmenami. Do portfólia jej aktivít pribudli Správy TASR. lde o

nový produkt, ktoný ponúka súhrnne prehľad najdôležitejších správ z domáceho, zahraničného,
ekonomického a športového servisu TASR za posledné hodiny na jednom mieste.

RDD pripravuje aj tematické balíky správ - v roku 2021 napríklad k storočniciod úmrtia P. o. Hviezdoslava,
alebo narodenia A. Dubčeka.

Redaktori zabezpečujú prezentáciu spravodajstva TASR na sociálnych sieťach.
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TERAZ MEDIA

Teraz Media, a.s. je 100 % dcérska spoločnosť TASR' Zabezpečuje prevádzku koncorných médií - webov,

na ktoných TASR zverejňuje správy pre verejnosť (teraz.sk, webmagazin.sk) a prevádzkuje TASR TV, ktorá

vyrába vlastné relácie a robíživé prenosy podujatí.

Najdôležitejšou a kvantitatívne najviac prezentovanou spravodajskou témou roka 2o2L na portáloch

Teraz.sk bol boj s pandémiou koronavírusu covlD-19.

Koncom prvého polroka sa v športovej oblasti pridali Majstrovstvá sveta V hokeji a Majstrovstvá Európy
vo futbale.

Medzi najdôležitejšie témy druhého polroka 2o2L na portáloch Teraz.sk patrila septembrová návšteva

pápeža Františka na Slovensku. Portál tiež mapoval dianie v parlamente a na vláde, vrátane schválenia
prvých reforiem dôležitých pre čerpanie Plánu obnovy'

V roku 2021 boli realizované menšie grafické zmeny na internetovej stránke a to tak mobilnej, ako aj

počítačovej verzii. Cieľom bolo priniesť čitateľom väčší komfort pri prezeraní stránky a zároveň na čele
stránky umiestniť novú videosekciu s ťažiskom na ponuke priamych televíznych prenosov TASR TV.

Teraz.sk sa v roku 2o2L zapojila do projektu TASR zameraného na informovanie o Konferencii

o budúcnosti Európy (CoFoE), podporil ho zverejňovaním správ, diskusiív TASR TV, preberaním priamych

TV prenosov z európskych podujatí, aj prostredníctvom bannerov a Aktuálnej témy na stránke.

Návštevnosť portálu Teraz.sk v roku 2o2Lv porovnaní s rekordným rokom 2020 poklesla a vrátila sa na

úroveň z roku 2019. Historicky najvyššie čísla návštevnosti z roku 2020 boli spôsobené bezprecedentným
faktom začiatku celosvetovej pandémie nového koronavírusu'

Rok 2021 podľa mesiacov
AIM monitor

(real users)

Januar 731.342

február 7L6374

marec 661275

apríl 500 969

maJ 47r r30

jún 474376

júl 531 263

august 477 6t6

16



september 454 458

október 444 557

november 667 252

december 602755

Koronavírus

Boj s pandémiou bol v priebehu roka 202L dominantnou témou portálu Teraz.sk. Viac ako polovica

z dvadsiatky najčítanejších článkov roka 2021 bola venovaná práve tejto téme.

Teraz'sk sa snažil reagovať na dianie v tejto oblasti jednak zverejňovaním aktuálneho textového
spravodajstva, videí TASR a priamych prenosov TASR TV, jednak zverejňovaním dôležitých dokumentov
v plnom znení, ale aj publicistickou reflexiou v sekcii Publicistika, televíznymi diskusnými reláciami v TASR

TV a trvalo umiestneným odkazom na stránku korona.gov.sk'

Na stránke bola trvalo zriadená špeciálna sekcia Koronavírus, do ktorej bolo v priebehu roku 2021

zaradených t3 922 správ' okrem sekcie bola téme koronavírusu venovaná aj Aktuálna téma, ktorá je

selektovaná na základe kľúčového slova.

športové udalosti

V roku 2021 bolo Slovensko po dlhej dobe lockdownov opäť svedkom vrcholných športorĺých udalosti.

Z nich najvýznamnejšie boli Majstrovstvá sveta v hokeji a Majstrovstvá Európy vo futbale.

Na portáli Teraz.sk bola v obidvoch prípadoch zriadená špeciálna sekcia, ktorá bola počas trvania

športového podujatia zaradená na stránke ako prvá a až za ňou nasledovali sekcie so štandardným
politickým a športorným spravodajstvom.

Najdôležitejšie zápasy oboch podujatí portál prinášal čitateľom formou spravodajstva, ale aj online

článku, ktoný minútu po minúte prinášal aktuálne informácie z prebiehajúceho zápasu.

Návšteva pápeža na Slovensku

MedziAktuálne témy zaradil portálTeraz.sk aj návštevu pápeža Františka na Slovensku, spolu agregovala

takmer tri stovky zverejnených informácií. Správy týkajúce sa tejto udalosti a jej širšieho kontextu

zverejňoval portál Teraz.sk aj v sekciách Priame prenosy TASR a TASR TV, Slovensko, Zahraničie

a Publicistika.

Konferencia o budúcnosti Európy

Portál Teraz.sk v roku 2o2I zverejňoval priame prenosy z európskych podujatí súvisiacich s Konferenciou

o budúcnosti Európy, tieto prenosy boli klientom agentúry k dispozícii aj na stránke tasr.sk.
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V sekciách priame prenosy TASR a TASR TV, Slovensko, Zahraničie a Publicistika prinášal portál Teraz.sk

v priebehu druhého polroka všetky agentúrne informácie venované CoFoE.

Na stránke Teraz.sk bola zriadená tiež Aktuálna téma. čitateľsa na ňu mohol dostať aj prostredníďvom

trvalo umiestneného banneru v hornej časti stránky. okrem toho boli na nižších pozíciách na stránke ad hoc

zaradbvané aj d'alšie bannery venované CoFoE.

V priebehu roka 2027 agregovala len táto téma venovaná konferencii 123 správ, celkový počet

zverejnených informáciío európskej konferencii bol ešte rádovo vyšší.

Fotoporovnanie

Portál Teraz.sk sa zapojil do spolupráce TASR a bratislavskej mestskej časti Ružinov, ktorá pri príležitosti

svojho 30. výročia svojho vzniku realizovala výstavu historických agentúrnych fotografií.

Kedže projekt zaznamenal čitateľský úspech, portálTeraz.sk ho po skončeníosláv neukončil, ale rozšíril'

Nový projekt s názvom ,,Fotoporovnanie: Bratislava VTEDY a TERAZ" bol umiestnený v hornej časti stránky

Teraz.sk.

Má zriadenú samostatnú sekciu, ale nové príspevky portál vždy propaguje na horných pozíciách top
správ. Prostredníctvom tohto projektu Teraz.sk zverejňuje historické fotografie Bratislavy s originálnymi

dobovými popiskami. Pokiaľ je to možné, sú tieto fotografie doplnené aj aktuálnym záberom urobeným

z rovnakého miesta a uhlu pohľadu, ako historická snímka.

Grafické zmeny

Grafické zmeny na mobilnej verzii stránky Teraz'sk boli postavené na cieli zjednodušiť stránku, vypustiť

časť obsahu, ktorá ostala prístupná na stolových počítačoch (napríklad rebríčky najčítanejších správ
jednotlivých sekcií na hlavnej stránke)' Väčšina fotografií bola zmenšená, aby sme čitateľom uľahčili

scrollovanie po stránke v mobilných telefónoch.

V mobiloch, aj na verzii určenej pre lap-topy a stolové počítače pribudla nová trvalá sekcia Videá

a prenosy TASR TV.

Touto sekciou chce portál využiť produkciu TASR TV na zvýšenie aktuálnosti spravodajstva portálu

Teraz.sk' Najnýchlejšíspôsob, ako sa môže informácia k čitateľovi/divákovi dostaĹ je sledovanie priameho

televízneho prenosu. Do sekcie sú okrem toho zaradbvané aj niektoré diskusné relácie TASR TV a správy

obsahujúce videoprodukciu TASR' V priebehu roku 2021 bolo v tejto sekcii zverejnených 991 priamych

prenosov a videí TASR TV.
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TASR TV

štúdiové výroby

TASR TV v roku 2021 pokračovala v produkcii svojich vlastných štúdiových relácií DlÁR, TýŽDEŇ

VPoLlTlKE, PoLlTlKA TU ATERAZ, SVET sPAVLoM DEMEŠoM, cD KLUB, KAVIAREŇ NA PATRÓNKE.

K niektoným z nich pripravuje televízia aj podcasty a relácie vysiela aj na online platformách Youtube a

Facebook.

okrem vlastných programov pripravuje TASR TV v spolupráci s MZV a EZ SR reláciu Hlbokáonline, v rámci

ktorej sa v roku 2021 natočilo 10 relácií.

V spolupráci so ZMOS pripravuje TASR TV reláciu venovanú dianiu v regiónoch - sAMosPRÁVA TU

A TERAZ, ktorú moderuje Michal Kaliňák.

Na jeseň začala TASR TV pripravovaťv rámci projektu Konferencia o budúcnosti Európy (coFoE), na ktoný

získala TASR grant z prostriedkov EÚ, sériu desiatich relácií venovaných európskym záležitostiam.

S projektom súvisí aj nová relácia EU WEEKLY NEWS, ktorá na týždennej báze informuje o aktuálnom dianí
v EÚ v anglickom jazyku.

Živé prenosy

opäť sa darilo rozširovať divácku základňu na oboch dominantných sociálnych sieťach - Facebooku

a Youtube.

YOU TUBE

V roku 2o2Lzaznamenala TASR TV mohutný nárast odberateľov na svojom Youtube kanáli. Z pôvodných

1 000 odberateľov v decembri 2020 sa tento počet počas roka 2021' zvyšil 1O-násobne a v decembri 202L
presiahol 10 000. Kanál sa zameriava na postupné budovanie publika a snaží sa získať náročnejšieho

užívateľa internetu. Tento cieľ sa darí napíňať, o čom svedčí mimoriadne vysoká miera udržania publika a

narastajúci počet aktívnych odberateľov.

K najsledovanejším videám sa (okrem tlačových konferencií politických strán} zaradili rozpravy z pléna

Národnej rady SR, ktoré zaznamenali 700-tisícové zobrazenia - napr. diskusia k Správe GP sR. Video si
zachovalo rastúcitrend zhliadnutía preklikov d'alších 120 dní od publikovania.7a obdobie 10 - 50 dníod
zverejnenia video zdvojnásobilo svoj dosah.

Porovnanie 2020 - 2021

2020 202L

Všetky zhliadnutia: 237 726 4 066720

Odberatelia k3L. L2.2O2O: 1 065 k 31. 12. 2021: 10 151.

Celková doba pozerania: 22 938,3 hod 617 595,9 hod

Zobrazenia: 2308249 38 799191

Priemerná doba pozerania: 5:47 9:06

Zaznamenali sme viacero incidentov v súvislosti s prebratím nášho vysielania. V 12 prípadoch sme

následnou kontrolou zistili, že ide o neoprávnené použitie nášho obsahu.
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Uvedené prípady sme riešili priamo s Youtube centrom a ukradnutý obsah bol páchateľmi vymazaný a boli
penalizovaní

FACEBOOK

Zaznamenalisme aj nárast počtu odberateľov na Facebooku na 65 (X)0. Koncom roku 2021celkov'ý dosah
FB stránky zaznamenal nárast na 1 689 385, rovnako pribudli lajky na stránku a takmer 6 000 odberov -

nárast ts7 %.
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Celkový počet žiuých prenosov v roku 2o2Ibd 858, z toho 65 z regiónov.

Nasadením základných marketingových nástrojov sa lepšie identifikovala cieľová skupina a podarilo sa

zabezpečiť kontinuálny rast FB stránky TASR TV.

FB stránky TASR w a TERAZ.SK sa crosspostujú, čím sa darí realizovať self_promo oboch stránok
Vzájomnou podporou výstupov, často aj s využitím sponzoringu'

Hospodárenie TERAZ MEDIA, A.s.

Vroku2021dosiahlaTERAZMED|Aa.s.celkovérĺýnosyvovýške 462668EUR. Nákladycelkom(bezdaní
z príjmov}vynaložila vo uýške 385 516 EUR. Celková daňová povinnosť za daň z príjmov za rok 2021 dosiahla
výšku 13 060 EUR.

Na základe uvedených ukazovateľov TERAZ MEDlA a.s. vykázala kladný rnýsledok hospodárenia vo výške
64 092 EUR.

TERAZ MEDIA, a.s.

Výkaz ziskov a strát v EUR

NÁKLADY z02L

Spotrebované nákupy 3 869

Služby 285 579

osobné nákladv 87 876

Dane a poolatkv 195

lné prevádzkové nákladv 888
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odpisv, rezeryV a opravné položkv 2 533

Finančné náklady 4 577

opravné položkv k oohl'adávkam

Daň z príimov 13 060

Nákladv célkom 398577

VÝNosY 202L

Tržbv za vlastné výkonv a tovar 467 627

ostatné výnosv 7 042

Finančné vÝnosv

VýnosY celkom 462669

Výsledok hospodárenia pred zdanením 77 t'z

Výsledok hospodárenia po zdanení 64-o92

HoDNoTENtE ÚLoH Vo VEREJNoM zÁUJME

Vecné vyhodnotenie

TASR plnila V roku 2021 úlohy Vo verejnom záujme V zmysle zriadbvateľského zákona a V zmysle
podmienok Zmluvy o poskytovaníslužieb vo verejnom záujme č. MK-85/2020/M uzatvorenej na základe 5

6 ods. 2 zákona č' 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektoných zákonov v

znen í neskorších predpisov.

TASRvsúlades53ods.5zákonač.385/2008Z.z'oTlačovejagentúreSlovenskejrepublikyaozmene
niektoných zákonov v rámci hlavnej činnosti vydávala v úplnom znení vyhlásenia, oznámenia a stanoviská

oprávnených orgánov. Zhromaždbvala 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.
Zhromaždbvala a sprístupňovala databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov v

elektronickej podobe na študijné a vedecké účely.

Agentúravykonávalavroku2o2Ivsúlades$3ods.5zákonavrámci hlavnej činnosti tietoslužbyvo
verejnom záujme:

a) vydávala v úplnom znení vyhlásení prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky,

Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných

ústavných činiteľov, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady

Slovenskej republiky, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných
orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú,

2I



b) informovala o stanoviskách a oznámeniach prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej

republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej

republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky,

iných ústavných činiteľov, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady

Slovenskej republiky, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných

orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú,

c) informovala o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej moci, rozpočtových

organizácií a príspevkorĺých organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, ak o to požiada

príslušný ústredný orgán štátnej správy alebo orgán verejnej moci, ktoni nemá nadriadený

ústredný orgán štátnej správy,

d) zhromaždbvala a sprístupňovala informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a

aktivitách orgánov Európskej únie,

e) vyhľadávala a spracovávala informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických

a športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích
jazykoch,

f) uchovávala a sprístupňovala zhromaždené informácie,

8) zhromaždbvala a sprístupňovala databázu obrazorných záznamov, zvukorných záznamov a

videozáznamov v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely.

Vykonávanie služieb vo verejnom záujme agentúra zabezpečila prostredníctvom svojich redakcií:

a) domácej redakcie,

b) obrazovej a video redakcie,

c) zahraničnej redakcie,

d) športovej redakcie,

e) ekonomickej redakcie,

f) redakcie dokumentačných databáz,

g) úseku informačnýchtechnológií.

V súlade s $ 5 ods. 13 zákona agentúra všetky služby, na ktoré sa poskytol príspevok podľa 5 6 ods. 1

písm. b) zákona poskytovala bezodplatne'

TASR zabezpečovala úlohy stanovené zákonom nepretržite počas celého roka. lnformácie boli vydávané

v jednotlivých servisoch TASR, uchovávané v archívoch TASR a sprístupňované verejnosti.

Nosnou témou v roku 2021 bola nad'alej pandémia covlD-19. Táto téma prierezovo vstupovala do

všetkých servisov agentúry, či už to bol domáci, ekonomický, zahraničný, obrazový servis a videoservis.

Agentúra zaznamenala lockdown, očkovanie, testovanie, proces uvoľňovania opatrení, ekonomické balíky
pomoci. TASR patrila k základným zdrojom informáciío koronakríze.

TASR prinášala celistvý obraz diania doma i vo svete. Špeciálny dôraz kládla na ,,slovaciká", teda na dianie

v zahraničí súvisiace so Slovenskom. Významným prvkom spravodajstva boli informácie o dianív Európskej

únii, jej inštitúciách. V rámci služby verejnosti a služby vo verejnom záujme TASR tvorí a distribuuje
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aktuálne, vyvážené správy bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu, na zabezpečenie informačných potrieb

občanov v zmysle ústavy'

Správy TASR odoberajú a zverejňujú všetky relevantné spravodajské i nespravodajské televízie, tlačené
médiá, rádiá, online médiá. lnformácie poskytuje TASR aj zmluvným zahraničným agentúram, či

ambasádam na Slovensku. Aj vd'aka informáciám TASR, ktoré sú voľne prístupné na webovom sídle TASR,

na jeho webových projektoch, mobilných aplikáciách i v Zóne verejného záujmu, majú občania dostatok
informácií pre slobodné utváranie názorov.

TASR v roku 2021 zabezpečovala spravodajské pokrytie aktivít prezidentky Slovenskej republiky,
poknývala zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov, aktivitu predsedu vlády, rokovania

vlády SR a jednotlivých ministerstiev. Redaktori sledovali v parlamente schvaľovanie reforiem v súdnictve,

zdravotníctve, národných parkoch, či rokovanie o rozpočte.

Redaktori TASR cestovali na služobné cesty s predstaviteľmi štátu. Túto činnosť vníma agentúra nie ako

fakultatívnu, ale obligatórnu'

Redaktori sa venovali sčítaniu obyvateľstva, dianiu v súdnictve, zaznamenávali akcie NAKA a PZ SR v

kauzách korupcie, či súdne pojednávania' V ekonomickej oblasti reportéri zachytili kroky jednotlivých

ministerstiev v pomoci občanom, podnikateľom, podnikom, spravodajsky zaznamenalitiež schválenie plánu

obnovy Slovenska.

Vrcholnou akciou, ktorú TASR zabezpečovala bola návšteva pápeža v dňoch L2. - t5' septembra v

Prešove, Košiciach, Bratislave a Šaštíne. Vedúci obrazovej redakcie Michal Svítok bol oficiálny slovenský

fotograf pri návšteve pápeža a sprevádzal ho na jeho ceste po Slovensku' Ďalšie informácie a udalosti boli
prenášané online aj v spolupráci s KBS'

obrazová redakcia priniesla reportáže z výstavby D4R7, rozsiahle rekonštrukcie mostov a ciest po celom

Slovensku, a to aj pomocou dronu.

TASR bola a je dominantným zdrojom spravodajských fotografií pre odberateľov. Potvrdila to nielen

v dennom poknývaní udalostí v Bratislave, ale i v regiónoch. Redaktori TASR sa zúčastnili na velkých

medzinárodných podujatiach, ako boli MS v hokeji, ME vo futbale, či pri pokýaní lyžiarskych úspechov

Petry Vlhovej.

lnformácie TASR vydávala v slovenskom jazyku, ale i anglickom a mad'arskom jazyku. lnformácie boli

textové, zvukové, fotografie a video. Významne rezonovali živé prenosy podujatí, ktoré nachádzajú stále

väčšie publikum.

TASR má vytvorené špeciálne tímy, ktoré prinášajú inojazyčné spravodajstvo, má stáleho spravodajcu

v Bruseli, spravodajcu pre Mad'arsko a zmluvy s vyše 25 zahraničnými agentúrami.

Agentúra zverejňovala správy pre verejnosť na svojom webovom sídle www.tasr'sk, v zóne verejného
záujmu i na svojich koncových médiách (teraz.sk, newsnow.tasr.sk, skolske.sk'..)a mobilných aplikáciách.

lnformácie na koncov'ich médiách TASR sú poskytované bezodplatne'

Rozsah služieb vo vereinom záuime:

1. Služba vo verejnom záujme podl'a s 3 ods. 5 písm. a) zákona

Vydávanie v úplnom znení vyhlásení prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky,

Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu



Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov,

Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie

súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú.

Vyhodnotenie plnenia služby:

Tlačová agentúra vydávala v úplnom znení vyhlásenia oprávnených subjektov. Paralelne sa tieto
informácie vydávali v špeciálnej databáze,,Zóna verejného záujmu" na webstránke agentúry, zobrazované

sú na webe teraz.sk. Vydané vyhlásenia sú verejnosti prístupné a uchovávajú sa v chronologickej časovej

následnosti v databázach agentúry.

Vyhlásenia TASR vydávala podľa požiadaviek oprávnených subjektov. Službu agentúra zabezpečovala

nepretržite počas celého roka 2021.

2. Služba vo verejnom záuime podľa 9 3 ods. 5 písm. b) zákona

lnformovanie o stanoviskách a oznámeniach prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky,

Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu

Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov,

Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie

súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú.

Vyhodnotenie plnenia služby:

Tlačová agentúra informovala o stanoviskách a oznámeniach oprávnených subjektov v rámci svojich

servisov' Paralelne sa tieto informácie vydávali v špeciálnej zložke,,Zóna verejného záujmu" na webstránke

agentúry i na koncovom spravodajskom webe teraz'sk. Vydané vyhlásenia sú verejnosti prístupné

a uchovávajú sa v chronologickej časovej následnosti v databázach agentúry.

lnformácie o stanoviskách a oznámeniach TASR vydávala podľa požiadaviek oprávnených subjektov.

Službu agentúra zabezpečovala nepretržite počas celého roka2o2L'

3. Služba vo verejnom záujme podl'a 9 3 ods. 5 písm. c} zákona

lnformovanie o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej moci, rozpočtových organizácií

a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, ak o to požiada príslušný ústredný

orgán štátnej správy alebo orgán verejnej moci, ktorý nemá nadriadený ústredný orgán štátnej správy.

Vyhodnotenie p!nenia služby:

Tlačová agentúra informovala v svojich servisoch o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej

moci, rozpočtouých organizáciía príspevkových organizáciía právnických osôb zriadených zákonom, ak o to
požiadal príslušný ústredný orgán štátnej správy, alebo orgán verejnej moci. Paralelne sa tieto informácie

vydávali v špeciálnej zložke ,,Zóna verejného záujmu" na webstránke agentúry a na spravodajskom webe

teraz.sk. Vydané vyhlásenia sú verejnosti prístupné a uchovávajú sa v chronologickej časovej následnosti

v databázach agentúry.
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lnformácie o stanoviskách a oznámeniach TASR vydávala podľa požiadaviek oprávnených subjektov, a to
v čase, v ktorom o to požiadali.

Službu agentúra zabezpečovala nepretržite počas celého roka 2021'

V roku 2021vydala TASR spolu vyše 5 000 správ - informácií (vyhlásení, oznámení, stanovísk).

4. Služba vo verejnom záujme podľa 9 3 ods. 5 písm. d) zákona

Zhromaždbvanie a sprístupňovanie informácií o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach

a aktivitách orgánov Európskej únie.

Vyhodnotenie plnenia služby:

Agentúra zhromaždbvala informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách
orgánov Európskej únĺe hlavne prostredníctvom svojich zamestnancov, externých spolupracovníkov,
stáleho spravodajcu v Bruseli, ako aj prostredníctvom vzájomných bilaterálnych zmluvných vzťahov so
zahraničnými tlačovými agentúrami a prostredníctvom vysielania svojich redaktorov na zahraničné
služobné cesty. lnformácie zhromaždbvala nepretržite počas roka, správy prinášala sedem dní v týždni,
vydávala ich v nepretržitej prevádzke.

Dominantnou témou boli aj pre Európsku úniu informácie o pandémii covlD-]"g. lšlo hlavne o témy
postupu v boji s pandémiou, či už to bola politika uzatvárania či otvárania hraníc, politika testovania
obyvateľov a téma očkovania. Nad'alej pokračovali aj témy medzinárodného obchodu, transatlantické
vzťahy, témy hybridnej vojny, dianie v pobaltských krajinách, narastajúce napätie na Ukrajine. Zvláštnu
pozornosť mala agenda Plánu obnovy.

V roku 2021 agentúra vydala a sprístupnila vyše 4 000 multimediálnych správ o činnosti, legislatívnom
procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov Európskej únie' Správy boli sprístupnené pre verejnosť na

webovom sídle agentúry iv Zóne verejného záujmu ako aj na koncových weboch TASR.

Priority:

Zhromaždbvanie a sprístupňovanie informácií o rozhodnutiach a aktivitách orgánov EÚ, ktoré majú

bezprostredný vplyv na záujmy Slovenskej republiky a jej občanov.

Zhromaždbvanie a sprístupňovanie informácií o postojoch EÚ k závažným medzinárodno- politickým

otázkam.

Zhromaždbvanie a sprístupňovanie informácií o činnosti, rozhodnutiach a aktivitách základných orgánov
EÚ (Európsky parlament, Európska rada, Rada Európskej únie, Európska komisia, Súdny dvor EÚ).

V rámci informovania o legislatívnom procese prijímania právnych aktov EÚ poskytovanie informácií aj

oficiálnych stanoviskách Slovenskej republiky k týmto návrhom právnych aktov.

V rámci informovania o činnosti a aktivitách orgánov EÚ poskytovanie informáciíaj o činnosti a aktivitách
zástupcov Slovenskej republiky v týchto orgánoch.
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Vyhodnotenie priorít:

Agentúra prostredníctvom svojho spravodajcu v Bruseli, prostredníctvom zahraničných spolupracujúcich

agentúr ivysielaním vlastných redaktorov na zahraničné cesty, poskytovala celistvý obraz o dianí

v európskom priestore'

TASR dôsledne informovala o dianív Európskej únii na úrovnijej orgánov i dopadoch rozhodnutí na život

obyvateľstva. Agentúra priniesla správy o všetkých relevantných udalostiach, rozhodnutiach, aktivitách,

legislatíve, postojoch Európskej únie a jej orgánov (Európsky parlament, Rada, Európska komisia, Súdny

dvor ES, Súd l. stupňa ES)'

Základné vytýčené priority bolirnýznamne modifikované témou pandémie covlD-]'9' Dôležitýmitémami
sa stali tiež témy hoaxov, hybridnej vojny a kybernetickej bezpečnosti. Narastajúce napätie na Ukrajinsko-

ruských hraniciach bolo témou, ktorá ovplyvňovala verejný diskurz. Plán obnovy a získavanie prostriedkov

z EÚ sa stalo intenzívnou politickou agendou vlády a spoločnosti.

TASR mapovala spoločné postupy EÚ v boji s koronakrízou, postupy otvárania a uzatvárania krajín,

testovanie a neskôr otázky vakcinácie v krajinách EÚ. Agentúra prinášala tiež praktické informácie

v súvislosti s pohybom obyvateľstva a podmienkami karantény v jednotlivých krajinách.

Agentúra v roku 2o2t začala spolu s nemeckou agentúrou DPA pracovať na spoločnom projekte

,,Európskeho newsroomu tlačových agentúr v Bruseli". Projekt, na ktorom participuje francúzska AFP, ale

i d'alšie európske agentúry, by mal byť v plnej prevádzke v roku 2022. Cieľom je vytvoriť v Bruseli spoločné
pracovisko pre tlačové agentúry tak, aby došlo krĺýznamnejšej spolupráci avýmene informácií odianí
v orgánoch EÚ.

Druhým projektom, ktoný TASR pokladá za významný a intenzívne na ňom v roku 2021 participovala, boli

multimediálne informácií o Konferencii o budúcnosti Európy.

TASR mala v roku 2027 uzatvorené dohody s vyše 25 zahraničnými agentúrami. od septembra 2o2L
podpísala dohodu s tureckou agentúrou Anadolu. TASR rokovala o spoluprácis talianskou agentúrou ANsA,

zmluva je v procese prípravy.

TASR vysielala redaktorov na všetky oficiálne zahraničné pracovné cesty prezidentky, predstaviteľov

vlády, parlamentu a d'alších štátnych orgánov. TASR spolupracovala s MZV a EZ SR, Zastúpením EÚ na

Slovensku i Kanceláriou EP na Slovensku. V spolupráci s MZV a EZ SR TASR pripravovala projekt Hlboká

online - živé prenosy diskusií na strategické témy.

5. Služba vo verejnom záujme podľa 5 3 ods.5 písm. e} zákona

Vyhľadávanie a spracovávanie informácií o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických

a športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích jazykoch.

Rozsah služby:

Agentúra 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 mad'arskom jazyku'

Správy sa sprístupnili pre domácu i zahraničnú verejnosť na internetovej stránke agentúry.
Najdôležitejšie správy boli uverejnené aj na webe Newsnow.sk.

Službu agentúra zabezpečovala nepretržite počas celého roku 2021'
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Priority:

Vyhľadávanie a spracovávanie informácií predovšetkým o udalostiach celoštátneho významu'

Vyhľadávanie a spracovávanie informácií o udalostiach v Slovenskej republike, ktoré majú medzinárodný

dosah.

Vyhľadávanie a spracovávanie informácií o medzinárodných spoločenských, politických, kultúrnych

a športových podujatiach, ktoré sa uskutočňujú v Slovenskej republike.

Vyhodnotenie plnenia služby:

Exportný servis TASR v anglickom jazyku je zdrojom informácií o Slovensku pre zahraničie, inštitúcie,

ambasády či investorov na Slovensku' Mad'arský servis prináša správy o dianí na Slovensku pre našu

najväčšiu národnostnú menšinu v ich jazyku.

Exportný anglický a mad'arský servis v roku 2021 zaznamenal všetky dôležité udalosti na Slovensku

o spoločenskom, kultúrnom, hospodárskom, politickom a športovom dianí' Servis prinášal informácie

v súvislostiach pre zahraničie, hlavne o udalostiach celoštátneho a nadnárodného významu, prezentoval

postoje Slovenskej republiky k rĺýznamným medzinárodným otázkam. Rezonovalitémy CoVlD-19, obmena

vlády, schvaľovanie zákonov v parlamente, aktivity vlády, Plán obnovy, ekonomické balíčky, návšteva

pápeža na Slovensku, téma napätia na Ukrajine, ale i športové úspechy.

V hodnotenom obdobívydala TASR v exportnom servise vyše 16 000 správ.

Web newsnow.tasr.sk prináša všetky dôležité informácie o dianí na Slovensku v anglickom jazyku'

Súčasťou spravodajských výstupov redakcie je denný spravodajský bulletin v anglickom jazyku Daily News

Monitor, výberový týždenný bulletin ekonomických správ Economy & Business a všeobecný týždenný

výberový bulletin Slovak Weekly News.

Témy v mad'arskom servise poznačila koronakríza. Rezonovali otázky prevencie, očkovania, testovania,

lockdownu iekonomické opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy. Nechýbala problematika

slovensko-mad'arských vzťahov'

6. Služba vo verejnom záujme podl'a 9 3 ods. 5 písm. f) zákona

Uchovávanie a sprístupňovanie zhromaždených informácií.

Vyhodnotenie plnenia služby:

Agentúra počas celého roka zabezpečovala uchovávanie zhromaždených textových, obrazových,

zvukových a zvukovo-obrazových informácií.

Agentúra sprístupňovala zhromaždené textové, obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové informácie
postupom v súlade so zákonom č.39512002Z.z' o archívoch a registratúrach aodoplnení niektoných

zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2021 TASR zverejnila pre verejnosť vyše 38 000 správ a viac

ako 38 000 fotografií. Správy a fotografie boli zverejňované na stránke tasr.sk, v zóne verejného záujmu i na

weboch teraz.sk, skolske.sk, newsnow.sk.

TASR pokračovala v inhouse digitalizácii svojich archívov. TASR uviedla nový systém pre vkladanie,

editovanie a archiváciu správ a fotografií, ktoný nahradil redakčný systém Typlan z roku 1994, ktoný bol

zt



v kritickom stave' Nový systém TASR platila zo svojich prostriedkov, kedže žiadosť o kapitálový transfer od

štátu nebol úspešný.

TASR posilnila svoje systémy z pohľadu kybernetickej bezpečnosti. Agentúra ako povinný subjekt v zmysle

zákona o kybernetickej bezpečnosti prešla v závere roka 2021 bezpečnostným auditom.

7. Služba vo verejnom záujme podľa $ 3 ods. 5 písm. g) zákona

ZhromaŽdbvanie a sprístupňovanie databázy obrazových záznamov, zvukových záznamov

a videozáznamov v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely'

Vyhodnotenie plnenia služby:

Agentúra prostredníctvom svojej internetovej stránky a zóny verejného záujmu sprístupnila na študijné

a vedecké účely databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov. Databáza

obsahuje všetky podstatné udalosti zo Slovenska, zahraničia, ekonomiky i športu.

Službu agentúra zabezpečovala nepretržite počas celého roka'

Databázu obrazových záznamov TASR v priebehu roka 2o2I postupne dopíňala tak, že obsahovala

súhrnne vyše 83L 000 kusov fotografií.

V priebehu roka2o2L TASR sprístupňovala databázu zvukov tak, že dosahovala vyše 114 000 zvukových

záznamov.

Databáza zvukovo-obrazových záznamov obsahovala ku koncu roka2o2L súhrnne vyše 61 000 zvukovo-

obrazových záznamov.

TASR splnila úlohy vo verejnom záujme, ktoré jej vypl'ývajú zo zákona. Penetrácia správ TASR na

mediálnom trhu je vysoká, kedže agentúrne správy odoberajú všetky významné médiá. Cudzojazyčné

mutácie spravodajstva v podobe online i offline produktov sú preferovaným zdrojom informácií o dianí na

Slovensku zo strany ambasád, či investorov. Správy TASR zmluvne preberajú viaceré zahraničné agentúry.

Archívy TASR sú národným bohatstvom. Zhromaždbvanie a uchovávanie informácií tlačovou agentúrou
je budovaním multimediálnej pamäte udalostí na Slovensku.

TASR zabezpečuje právo občanov na dostatok informácií pre slobodné utváranie názorov a prispieva

k porozumeniu rozmanitej spoločnosti'
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Úsex l ĺrl roRrvlačruÝcĺ ľecľruolÓe l í

Nosnou agendou Úseku informačných technológií (Úlĺ) uola výmena redakčného systému Typlan,

implementácia systému Gepard pre tvorbu správ z externého prostredia a zabezpečenie auditu

kybernetickej bezpečnosti.

Úsek štandardne zabezpečoval všetky činnosti, ktoré súviseli s prevádzkou existujúcich informačných

systémov, technológií, pracovných staníc a iných technických prostriedkov, ktoré sú potrebné na chod

agentúry. Pokračoval v tradičnom obstaraní používateľskej techniky' Zabezpečoval obstaranie

a zrealizovanie výmeny sekundárnej UPs t. j. zdroja nepretržitého napájania, ktoný zabezpečuje plynulú

dodávku elektrickej energie pre zariadenia v technologickej miestnosti TASR. Zrealizoval výmenu

chrbticových firewallov sieťovej infraštruktúry TASR. Priebežne vykonávali aj hardvérové upgrady

pracovných staníc a výmeny operačných systémov. ÚlT zabezpečoval aj upgrade virtualizačného systému

VMWare. Spoločne s dodávateľom implementoval systém pre tvorbu správ z externého prostredia,

editovanie a prezentáciu odberateľom.

V druhom polroku bolo prioritou zvyšovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti informačného systému

TASR jeho rôznymi vylepšovaniami a postupným uvádzaním nových smerníc, týkajúcich sa tejto oblasti, do

praxe. V novembri prebehol audit kybernetickej bezpečnosti, ktorého cieľom bolo vykonať overenie a

posúdenie zhody prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie povinností podľa zákona č.69l2oL8Z. z. o
kybernetickej bezpečnosti. Zistené nedostatky budú postupne odstránené podľa mitigačného plánu

v nasledujúcom období. V decembri sa TASR zapojila do rnýzvy oPll-2o2Ll7/].6-DoP na poskytnutie

nenávratného finančného príspevku v operačnom programe ,,lntegrovaná infraštruktúra" (Ministerstvo

investíciĹ regionálneho rozvoja a informatizácie SR), v rámci projektu: ,,Rozvoj úrovne informačnej a
kybernetickej bezpečnosti v TASR".
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ĽuDlA

V roku 2021 pokračovala zložitá epidemiologická situácia a bolo potrebné prijímať opatrenia na

zabezpečenie ochrany zdravia pri práci, vrátane práce z domu. TASR sa usilovala zabezpečiť čo najlepšie

podmienky pre zamestnancov pri dodržaní všetkých vyhlášok a epidemiologických opatrení' Agentúra

umožnila prácu z domu v rámci možnostítak, aby dokázala zabezpečiť poknývanie spravodajských udalostí

v teréne, a to nielen doma, ale i v zahraničí. TASR na vlastné náklady zabezpečila pravidelné testovanie

zamestnancov, prísne hygienické pravidlá, vrátane zabezpečenia germicídnych lámp a žiaričov.

Agentúra vyplatila všetkým zamestnancom plošne príspevok na regeneráciu zo sociálneho fondu vo

výške 100 EUR. špeciálna odmena bola vyplatená regionálnym redaktorom na poknývanie nákladov

v súvislosti s pandemickou situáciou'

Vzhľadom na dlhodobú epidemiologickú situáciu je v sídle spoločnosti a okolí zložitejší prístup k teplým
jedlám a stravovaniu. Niektoré prevádzky boli dlhodobo uzatvorené, iné sú zrušené' TASR bude situáciu

riešiť v najbližšej dobe doplnením automatov na jedlo a nápoje.

Fluktuácia v agentúre v sledovanom období bola štandardná.Za uplynulé roky sa podarilo vytvoriť mladý

tím redaktorov, ktorí v znýchlených podmienkach získali profesionálne skúsenosti a sú schopní vykonávať

nýchlo a pod tlakom prácu s najvyšším stupňom spoločenskej zodpovednosti. Je nevyhnutné budovať model

odmeňovania, ktoný by dokázaltýchto kľúčových ľudí udržať a d'alej motivovať.

V budúcom roku sa pripravuje plošná valorizácia mzdy.

V oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov sú v zmysle zákona vykonávané preventívne prehliadky

v súvislosti s nočnou prácou zamestnancov TASR. Nad'alej pokračovalo vzdelávanie zamestnancov formou

preplácaných kurzov, v závislosti od intenzity opatrení bola k dispozícii Multisport karta.

K 30. 06' 2021 mala TASR 128 zamestnancov. Ku dňu 31. L2. zozL má TASR 132 zamestnancov' Na

materskej dovolenke nemá agentúra žiadneho zamestnanca a 5 je na rodičovskej.

V hodnotenom období odišlo 5 zamestnancov, ktorí boli nahradení novými deviatimi, tak došlo

k zvýšeniu stavu zamestnancov v internom pracovnom pomere o štyroch zamestnancov'

Prehl'ad o počte zamestnancov TASR za rok2o2Ĺ

spolu redaktorov ostatných

K 01. 01. 2021 L28 110 18

K3r.12.202L L32 7L4 18
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OBCHOD A MARKETING

Úsek obchodu a marketingu zintenzívnil svoju prácu a v zložitých podmienkach hľadal nové možnosti

a perspektÍvy pre obchod TASR' V hodnotenom období došlo k zmene na riadiacom poste ÚlT. Riaditeľom

úseku sa stala Mária Tarišková.

Tržby z predaja agentúrnych produktov a služieb, zastrešené Úsekom obchodu a marketingu,

zaznamenali v roku 2021 oproti predošlému roku nárast. Vo finančnom vyjadrenídosiahla agentúra tržby

vo výške 2 484 680 EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o približne 2,63 %

(63 632 EUR).

Kľúčovým segmentom na fakturovanom objeme nad'alej zostávajú médiá, nasleduje štátny, komerčný a

zahraničný segment'

Naštartovaný proces zreálňovania cien z predchádzajúcich období bol na určitý čas takmer pozastavený

z dôvodu zhoršenej ekonomickej situácie naprieč portfóliom klientov. Postupným uvoľňovaním opatrení
a aj ekonomiky sa znovu pristúpilo k tomuto procesu. Úsek obchodu a marketingu pristupuje k zreálneniu

cien u každého klienta postupne a individuálne, no v zmysle cenovej politikyTASR.

obchodný úsek zaznamenal, v porovnaní so situáciou spred roka, záujem o rozšírenie odberu služieb

u menších mediálnych klientov, ale aj zazmluvnenie nových projektov, predovšetkým v online priestore, čo

potvrdzuje a upevňuje dominantné postavenie TASR na poli tlačových agentúr. Pri veľkých mediálnych

klientoch sa postupne začalo pristupovať k procesu zreálňovania cien.

V štátnom segmente, aj vplyvom koronakrízy, bolo hlavným cieľom zachovať existujúcich klientov.

okrem splnenia tohto cieľa, boli úspešne zazmluvnené aj nové subjekty štátneho segmentu.

V komerčnom segmente bolo zaznamenané zvýšenie záujmu o reklamné služby poskytované

prostredníďvom originálnej textovej služby (oTS) oproti predchádzajúcemu obdobiu' Dôležitú úlohu

zohrávajú okrem distribučného kanálu prostredníctvom agentúrneho servisu TASR práve koncové médiá,
portály patriace pod TERAZ MEDlA, ktoré majú špecifickú cieľovú skupinu, alebo sú akceptovanými portálmi

na mediálnom trhu.

Úsek pokračovalv uzatváranínových mediálnych spoluprác prínosných pre spravodajstvo nielen v rámci

Slovenska, ale i na rozšírení portfólia spoluprác so zahraničnými agentúrami.

od druhého polroka obchodnícisamostatne zastrešujú uverejňovanie oTS klientov v agentúrnom servise

TASR, ako i dodatočné služby pre klientov spojené s digitalizovaným archívom, čo viedlo k zefektívneniu

činnosti spravodajského úseku'

Úsek obchodu a marketingu aj nad'alej participoval v prípravnej fáze zavádzania novej klientskej zóny.

V d'alšom období bude dôležitou úlohou celého úseku komunikácia zmien a výhod nového prostredia

smerom ku klientom.

Ďalšou výzvou úseku bude zvýšenie príjmov z reklamy prostredníctvom koncových portálov spoločnosti
TERAZ MEDlA a pripravovaných spoluprác rozširujúcich cieľovú skupinu a tak i finančný potenciál týchto
portálov'
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EKONOMIKA

Hodnotenie v'ýsledku hospodárenia

V roku 2021 dosiahla TASR celkové výnosy vo výške 4796 71'6 EUR, čo v porovnaní s rokom 2020

predstavuje pokles vo výške 295 699 EUR.

Náklady celkom (bez daní z príjmov) bolivynaložené vo výške 4 783 933 EUR. V porovnaní s rokom 2020

náklady klesli o 205 336 EUR.

Celková daňová povinnosť za daň z príjmov dosiahla výšku 5 496 EUR.

Na základe uvedených ukazovateľov TASR vykázala kladný výsledok hospodárenia vo výške 7 286,92

EUR.

Výkaz ziskov a strát v EUR

Náklady
2017 2018 2019 2020 202t

Spotrebované nákupv s8 138 46529 40 095 47 536 37 957

Službv 1 730 031 1 544 847 1 s01 060 7375779 1 365 376

osobne nákladv 3 049 757 3 166747 3 381 316 7 )85 1r2 3 187 900

Dane a nonlatkv 598 789 7 172 s32 456

ostatné nákladv r55 7A2 129 0s2 116 831 r27 732 1L4745

Odoisv 188 051 187 110 738 Z3r g0 231 57 497

ooravné noložkv -2 005 7 677 17 452 56 560 r.4 339

Poskvtnuté orísoevkv 11 980 9 343 6 968 5787 5 263

Daň z oríimov 5 275 7 815 16 481 4904 5 496

Nákladv celkom 5 197 601 s 093 903 5 219 606 4994Lt3 4789 429

VÝNosY 2017 2018 2019 2020 202L

Tržbv za vlastné výkonv a tovar 2700 275 2 s88 oss 2575 672 2 421048 2 469245

Zmena stavu zásob výrobkov -22 -8 1 153 -r227 20

Aktivácia 0 5 227 0 0 0

ostatné výnosv 3 496 6759 3 290 915 1762

VÚnosv z dlhodobého finančného 0 0 0 2779 4 503

Tržbv z oredaia a orenáimu maietku 53 215 47 284 82 742 s7 663 62884

Priiaté orísoevkv 54 334 500 2 500 0 23 484

|]otáe ie 2 449 3r4 2 467 007 2 565 636 2 671237 2 2348r8

VÝnosv celkom 5 260 552 s tĹ4824 s228087 5 092 415 4796716

VÝsledok hosoodárenia 62 9s1 2092L 8 481 9R)A) 7 287
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Nižšie uvedená tabuľka dokumentuje vývoj majetku TASR a zdrojov jeho krytia.

Súvaha v EUR

AKTNA 2oĹ7 2018 20L9 2020 202t

NeobežnÝ maietok

Softwér
195 831 171.977 92 155 47 530 81 589

obstaranie dlhodobého nehmotného maietku
0 0 59 237 0 0

Poskvt. oreddavkv na dlhod. nehmot. maietok
0 0 0 0 0

Pozemkv
0 0 0 0 0

tJmelecké diela a zbierkv
3L 687 31 687 31 687 37 687 31 687

Stavbv
0 0 0 0 0

samostat. hnuteľné veci a súborv hnut. vecí
99 981 45 682 56997 40 691 28768

Dooravné orostriedkv s6 409 26977 0 0 0

ostatný dlhodobÝ hmotnÝ maietok
4 151 1 318 0 0 0

obstaranie dlhodobého hmotného maietku
0 0 0 0 0

Poskvt. oreddavkv na dlhod. hmotnÝ maietok 0 0 0 0 0

Podielové cenné oao. s oodst. Volwom 0 0 0 0 0

Pôžičkv nodnikom v sktln. a ostatné oôžičkv 0 0 0 121 090 94 000

NeobežnÚ maietok celkom 388 059 277 64'. 240076 240 998 236044

obežnÝ maietok

Zásobv
4349 4 498 3 544 1 610 2097

Krátkodobé oohl'adávkv
425 607 440794 600 4s8 438 481 550 026

Finančné účtv
508 728 426 t94 289 005 386 981 281 l"85

obežný maietok celkom 938 684 87L 486 893 007 827 072 833 308

časové rozlíšenie celkom
r91,922 L22864 LL4 4L7 107 593 114 033

Maietok spolu
1 518 665 tz7L99L t247 500 1 175 663 1 183 38s

PAsíVA 20L7 2018 2019 2020 202t

Vlastné zdroie krvtia mai.

Rezervnú fond 235 272 298 L64 319 085 327 565 425 807

Nevvsooriadaný vÝsedok hosoodárenia minulých rokov 0 0 0 0 0

VÚsledok hosnorlárenia za ričtovné obdobie 6295r 20 92r 8 481 98242 7 287

Vlastné zdroie krvtia mai. celkom 298 163 319 085 327 566 425 807 433 094

Rezervv
1,44 842 150 029 772 522 154 095 1,38 809

Dlhodobé záväzkv
2 529 4 952 9 866 77 r95 t4 t70

Krátkodobé záväzkv
499 584 495 352 503 516 489 203 453 253

Záväzkv a rezerw celkom
646 955 650 333 685 904 660 493 606232

časové rozlíšenie celkom s73 547 302573 234 030 89 363 144 059

Vlastné zdroie' záväzkv a rezerw a časové rozlíšenie celkom
1 518 665 727t991 t247 5Ň 1 175 663 1 183 385
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Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

TASR zostavila návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2o27v zmysle 5 5 ods. 5 zákona č. 385/2008

Z. z' o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektoných zákonov v znení neskorších predpisov.

Do príjmovej časti rozpočtu boli zapracované tak vlastné finančné zdroje, ktorých hlavnú zložku tvoria
prljmy z predaja spravodajstva, ako aj príspevok zo štátneho rozpočtu na poskytovanie služieb vo verejnom

záujme.

P lnen ie rozpočtu 202L v ekonom ickej klasif ikácii
v EUR

Príjmy/Výdavky Schválený

rozpočet
202r

Upravený

rozpočet

2021

Skutočnosť

spolu

202r

% plnenie

skutočnosť/

rozpočet

Príjmy spolu s 522920 5ffi6106 5 577 577 99,49

200 Nedaňové príimv 3 060 360 3 018 600 2982328 98,80

210 Príimv z pod. a vl. maietku s8 000 68 000 72 633 106,81

220 Adm. a iné poplatky a platby 3 002 000 2 9s0 000 2906374 98,s2

230 Kapitálové príimy 0 0 0 0,00

240 Úroky z tuzem. úverov, vkladov 60 100 2883 2 883.00

290 lné nedaňové príimv 300 s00 438 87,60

300 Granty a tranďery 220{lm0 2 200000 2 200 000 100,00

310 Tuzemské gr. a transfery 2 200 000 2 200 000 2 200 000 100,00

311 Grantv 0 0 0 0,00

312001 Zo štátneho rozpočtu 2 200 000 2 200 000 2 200 000 100,00

320 Kapitálové gr. a transfery 0 0 0 0,00

322o0L Zo štátneho rozpočtu 0 0 0 0,00

400 Príimové Íinančné opeľácie 262 560 387 806 395249 tot,92
470 Zo splótok tuzemskÝch úverov, pôžičiek 0 20 000 27 090 135,45

453 Prostriedkv z predchódzoiúcich rokov 262 s60 367 806 368 1s9 100,10

Výdavkv spolu 5 225 5@ s 308986 5 377 842 700,05

6fi) Bežné vúdavkv s 19s s00 s 228 986 s 226 335 99.9s

610 Mzdv, platv, sl' príimv, ooV z2s2 r00 2 190 000 2 L887L9 99,94

620 Poistné a príspevok zam. do poisťovní 837 420 813 000 801 105 98,54

630 Tovarv a službv 2 091 980 22r0 386 2 232386 101,00

640 Bežné transfery 14 000 15 600 4 L25 26,44

700 Kapitálové výdavkv 30 000 80 000 85 507 106,88

710 obstarávanie kapitálových aktív 30 000 80 000 85 507 106,88

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

Na základe údajov z finančného výkazu o plnení rozpočtu vyplýva, že celkové prljmy boli vykázané vo

výške 5577577 EUR,výdavkydosiahlivýšku53IL842EURakonečnýprebytok bol vykázanývovýške
265 735 EUR.

Na základe zmluvy s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky č. MK - 85/2o2olM o poskytovaníslužieb

Vo Verejnom záujme bol TASR schválený príspevok zo štátneho rozpočtu na poskytovanie služieb vo

Verejnom záujme Vsume 2 2o0 000 EUR. Uvedené finančné prostriedky poskytnuté na krytie bežných

výdavkov boli prijaté v plnej výške v l' polroku 2021.

Ce l kový p re bvto k/ sch o d o k 297 420 297 420 265735
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Preh!'ad o uýsledku hospodárenia hlavnej a zdaňovanej činnosti

TASR vedie účtovníctvo za hlavnú činnosť a za zdaňovanú činnosť. Do zdaňovanej činnosti sú zahrnuté

prÚmy z predaja a prenájmu majetku, prljmy z reklamy, bankové úroky, prljmy z predaja portrétov

prezidenta.

Výkaz ziskov a strát za rok2o27 v EUR

Náklady

Spolu
Hlavná nezdaňovaná

činnosť
Zdaňovaná činnosť

Spotrebované nákupy 37 957 37 957 0

Služby 1 365 376 t24490r rzo 475

osobné náklady 3 187 900 3 187 900 0

Dane a poplatky 456 456 0

ostatné nákladv L14745 108 133 6 612

Odpisv 57 897 57 897 0

opravné položkv 14 339 14 339 0

Poskvtnuté príspevkv 5 263 5 263 0

Daň z oríimov 5 496 0 5 496

Nákladv celkom 4789 429 4 656 846 132 s83

vÝruosv

Tržbv za vlastné výkonv a tovar 2 469 245 2 383 691 85 554

Zmena stavu zásob výrobkov 20 0 20

Aktivácia 0 0 0

ostatné vÝnosv r762 1 563 199

Výnosv z dlhodobého finančného maietku 4 503 0 4 503

Tržbv z predaia a prenáimu maietku 62 884 0 62 884

Priiaté prísoevkv 23 484 23 484 0

Dotácie 2 234 8L8 22348L8 0

VÝnosv celkom 4796716 4 643 556 153 160

Výsledok hospodárenia 7 287 -13 290 20 s77

Návrh na vyrovnanie uýsledku hospodárenia

Hospodárenie TASR k 31. 12. 2021 skončilo so ziskom Vo Výške 7 286,92 EUR.

Stav účtu Rezervný fond je k 31. 12. 2o2L vo výške 425 807,26 EUR.

V zmysle 5 7 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektonich

zákonov V znení neskorších predpisov generálny riaditeľ TASR navrhuje správnej rade výsledok

hospodárenia za rok 2o2L, t' j. zisk po zdanenívo výške 7 286,92 EUR previesť do rezervného fondu.

Výška rezervného fondu dosiahne týmto sumu 433 094,18 EUR.

lnformácie o skutočnostiach osobitného tĺýznamu po závierkovom dni

Ajked'v čase zverejnenia tejto účtovnejzávierky Vo výročnejspráve pokračuje pandémia CoVlD19 ako

aj rusko-ukrajinský vojnový konflikt, Vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že ich dopady budú mať

35



významný vplyv na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv, resp. straty, zahrnie účtovná jednotka do

účtovníctva a účtovnej závierky v roku2022'

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 2021 nevynakladala náklady v oblasti rnýskumu a v'ývoja.

Nadobúdanie akcií, dočasných listov a obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných

podielov materskei účtovnej jednotky

TASR nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy

a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Pandémia covlD-19, ktorú spôsobilo rozšírenie koronavírusu do celého sveta, má svoje trvanie aj po

skončení roka 202L. Aj ked' v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky

nezaznamenalo významný pokles výnosov a ani nárast nákladov nakoľko sa situácia môže zmeniť, nemožno

predvídať budúce dopady pandemickej situácie na hospodárenie TASR'

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie TASR urobilo analýzu možných účinkov

a následkov na činnosť TASR a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady

(okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie

TASR nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretrŽitého pokračovania v činnosti v blízkej

budúcnosti, (t. j. počas nasledujúcich ].2 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky).

Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu týchto vplyvov a podnikne všetky

možné kroky na zmiernenie ich negatívnych účinkov na TASR a jej zamestnancov.
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zÁVER

TASR je v dnešnej dobe dominantnou tlačovou agentúrou, jej produkty odoberajú všetky relevantné

médiá. Pre odberateľov je prvou voľbou' Viaceré médiá dnes využívajú služby TASR ako jedinej agentúry.

Tento trend sa rozširuje. Na jednej strane je to vizitka kvality, celistvosti a nýchlosti správ TASR, na druhej

strane je to záväzok nesklamať odberateľov, kedže TASR je pre odberateľa dominantným zdrojom'

Posilňovanie pozície TASR na trhu neznamená moŽnosť rĺýznamného zvyšovania tržieb. Mediálny trh na

Slovensku čelí vlastným problémom, ktoré spôsobila koronakríza, výpadok reklamy, či zvyšujúce sa náklady

na ľudí, energie, tlač a pod.

V budúcom roku bude TASR musieť vyriešiť problém s infláciou, čo v prvom rade znamená zabezpečiť

ľudbm mzdový nárast. Valorizácia miezd je nevyhnutná aj pre stabilizáciu a udržanie redakčných tímov.

Stúpajúce ceny energií a prakticky všetkých vstupov budú náporom na rozpočet agentúry. Treba

konštatovat', že príspevok od štátu na plnenie úloh vo verejnom záujme sa pre TASR nezmenil od roku 20L5.

TASR vypracovala plán investícií na nasledujúce roky. Po obmene Typlanu je nevyhnutné riešiť systém na

spracovanie a distribúciu fotografií, ktoný už nie je podporovaný a môže dôjsť k jeho zlyhaniu. Nevyhnutné

sú investície do fototechniky a osobnej techniky. Výzvou bude zabezpečenie ochrany systémov v zmysle

zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Najdôležitejšou výzvou je udržanie kvality služieb pre odberateľov i verejnos{ nové technologické

inovácie, posilňovanie dobrej značky, budovanie dôvery vo verejnoprávny produkt a d'alšie rozširovanie

okruhu odberateľov.
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Príloha č. 1

Audítorská správa a účtovná závierka za rok2o2L



Tĺt tľĺtaudit

Správa nezávis!ého audítora
o overenĺ účtovnej záúerky k31. 12. 2021 verejnoprávnei inštitúcie

Tlačová agentúra ..äl'ĺ.,'',':ľ5:,ľ' DÚbraw ká cesta 1 4,

Bntislava, apĺil2022

TATRAAUDIT Bratislava s.r.o., Pave Vukoviča 8, 85l l0 Bratislava, tel./fax: +42l 2 62 528 187-8
www.tatraaudit.sk, email: tatraaudit@tatraaudit.sk
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spnAvl ilEzAusLÉHo AuDlToRA

Grncrálncmu drdlbfroYl r rpľámrl ľrdo Tlrčoľr| .Gntúry Slovrnrh{ npubllky

SpÉva z auditu účtovnei závierky

Näzor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Tlačovej agentúry Slovenskej republiky' ktoÉ obsahuje súvahu
k 31' decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, Koré
obsahujÚ sÚhm významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho näzoru' priloŽená účtovná závierka poskytuje pravdivý a vemý obraz ĺinančnej sltuäcie
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky k 31' decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu pdľa zákona č, $1n002Z.z. oúčtovnictve vznenĺ neskoršĺch
predpisov (ďalej len 

"zákon 
o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit sme vykonali podla medzinárodných audĺtorských štandardov (lntemďional Standards on
Auditing, lSA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená vodseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. od Tlačovej agentÚry Slovenskej republiky sme nezávisli pdľa
ustanovenĺ zákona č. 42312015 Z. z. o štatutámom audite a o zmene a doplneni zákona č,' 43112002 z.
z. o účtovnĺctve v zneni neskoršich predpisov (d'alej len ,zákon o štatutámom audite") týkajúcich sa
etiky, vrátane Etického kódexu auditona, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj
ostatné poŽiadavky týchto ustanovenl týkajúcich sa etiky, Sme presvedčenl, Že audĺtorské dôkazy,
ktoré sme zlskali, poskytujú dostatočný a vhodný zák]ad pre náš názor'

Zodpvednosl' štafutámeho orgánu za účtovnú závierku

Štatutámy orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závieĺky tak, aby poskytovala pravdivý

a vemý obraz podľa zákona o účtovníctve a za tle intemé kontroly, ktoré považuje za pohebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu

alebo chyby.

Pri zostavovanĺ účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Tlačovej
agentúry Slovenskej republi$ nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opĺsanie skutočnosti

ýkajÚcich sa nepretrŽitého pokračovanĺa v činnosti, ak je to potrebné, a za pouŽitie predpok|adu

nepretžitého pokračovania v činnosti v účtovnictve, ibaŽe by mal v úmysle Tlačovú agentúru
Slovenskej republiky zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú moŽnosť neŽ
tak urobiť.

Zodpovednost' audltora za audit účtov nej závierky

Našou zodpovednosťou je ziskať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje

ýnamné nesprávnosti, či uŽ v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audĺtora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa medzinárodných audĺtorských štandardov vŽdy odhali významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti mÔŽu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby azavýznamné sa povaŽujú vtedy' ak by

TATRAAUD'T Bratislava s*äi"ľ,iľľľ]J'llj,ľ',:,i"'"'rľäll'Jäľfi:ľ: +42l2 62 528 187-8
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sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhme by mohli ovplyvniľ ekonomické rozhodnutia

pouŽivateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej ávierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinäodných auditorských štandadov, počas celého auditu

uplatiiujeme odbomý úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

o ldentifikuieme a posudzujeme riziká ýnamnej nesprávnosti účtovnei závierky,. či uŽ v dôsledku

podvodu alebo c'hyby, návŕrujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká

a ziskavame audÍtorské dôkazy, ktore sú dostatočné a vhďné na poskytnutie zäkladu pre náš

názor. Riziko neodhalenia významnej nesprävnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko

v dôsledku chyby, pretože pódvod môže zahŕňať tajnú dohďu, falšovanie, úmyselné vynechanie,

nepravdivé vyhlásenie alebo obidenie intemej kontmly.

. oboznamujeme sa s intemými kontrolami relevantnými pre audlt, aby sme mohli navňnúť

audÍtorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za Účelom vyjadrcnia názoru na

efektĺvnosť intemých kontrol Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

o Hodnotĺme vhodnosť pouŽiých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných

odhadov a uvedenie s nimi súúsiacich infoľmácii, uskutďnené štafutámym orgánom'

o Robíme záver o tom, či štafutámy orgán vhodne v účtovnlctve pouŽlva predpoklad nepĺeÚŽiteho

pokračovania v činnosti a na základe zĺskaných audĺtorských dôkazov záver o tom, či existuje

významná neistota v súvislosti s udalostämi alebo okolnosťami, ktoÉ by mohli viznamne

spochybniť schopnosť Tlačovej agentúry Slovenskej republiky nepretÉite pokračovať-v činnosti.

Ár oošpepme kzáveru, Že ýnamná neistota existuje, sme povinnĺ upozomiť v našej správe

auditora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie

nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audĺtorských dôkazov

zlskaných do dátumu vydania našej správy auditora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môŽu

spósobiť, Že Tlačová agentúra Slovenskej republiky prestane pokračovať v neprďžitei činnosti.

o Hodnotĺme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah Účtovnej závierky vľátane informácii v nej

uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutďnené transakcie a udalosti

spôsobom, ktoý vedie k ich veľnému zobrazeniu.

Správa k d'atšĺm požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Spľáva k infornáciám, ktué sa uvádajú vovýročnej správe

Štatutámy orgán ie zodpovedný za informácie uvedené vo ýročnej spräve, zostavenej pdľa
požiadav'rek zátoná o účtovnictve, Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuie na iné

informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky ie našou zodpovednostbu oboznámenie sa s informáciami

uvedenými vo výročnej spÉve a posÚdenie, či tieto informácie nie sÚ vo významnom nesúlade

s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoÉ sme zlskali počas auditu Účtovnej

závierky, alebo sa inak zdaiú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audĺtora z auditu Účtovnej závĺerky nemali k dispozĺcii.

Keď ziskame ýročnÚ správu, posÚdime, či výročná správa Tlačovej agentury Slovenskej.republiky

obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyŽaduje zákon o účtovnlctve, a na základe prác vykonaných

počas auditu účtovnejzávierky, vyjadrime názor, či:

TATRAAUDIT Bratislava s'r.o', Pave Vukoviča 8, 85l l0 Bratislava, tel.ifax: +42l 2 62 528 l8'|-8
www.tatraaudit.sk, emai I ; tatraaudit@tatraaudit.sk
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- informácie uvedené vo výročnej spÉve zostavenej zaĺok2021sú v súlade s účtovnou ávierkou
za daný rok,

- výročná spÉva obsahuje infomácie podÍa ákona o účtovnĺctve.

okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nespÉvnosti vo ýročnej správe na základe našich

poznatkov o účtovnejiednotke a situácil v nej, KoÉ sme zĺskali počas auditu Účtovnej záúerky.

Bratislava, 19. aprlla 2022

Tďraaudit Brďislava s.r.o.
Pave Vukoviča 8
851 10 Bnatislava
Licencia UDVA č. 293

Zuzana KIimentová
auditor

Licencia st(AU č.605

TATRÁAUDIT Bratislava s.r'o., Pave Vukoviča 8, 85l l0 Bratislava, tel./fax: +42l2 62 528l87-8
www.tatľaaudit'sk, email: tatraaudit@tatraaudit.sk

sÍi{/
a Č.ľc,rc|r293 .



r neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovnĺctva

zostavenák 3 1.12.2 021
čísetné údaje sa zarovnávajú vpravo' ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyptnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺnajĺ paličkovým pĺsmom (podl'a tohto woru), pĺsacĺm strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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PriloŽené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

x Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačt sa x)

UZNUJ-1

Úĺ ruu.l
učrovNA ZAVIERKA tililtilillillillllllililt 

-l

Daňové identiÍ|kačné číslo

2020291064
lČo

31320414
SID SK NACE

63.91.0

Účtovná závierka

x riadna x zostavená

mimoriadna x schválená

(vyznačí sa x)

Mesiac Rok

oo01 2021
do12 2021

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

oo01
do 12

2 020
2 020

obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

TlačoVá agentúra Slovenske j republiky

Sĺdlo účtovnej jednotky

Ulica

DUBRAVSKA CESTA
PsČ obec

84104 BRATISLAVA 4
Čĺslo telefónu Číslo faxu

02 l59210325 0 ĺ
E-mailová adresa

Čislo

14

ma r i a. s e p e I o v a@t a s r s k
Zostavená dňa:

15.03.2022
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovnícfua:

/w''-

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:.

I/nt/ĺp

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

26.04.2 022
Záznamy daňového úradu

odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úraduMiesto pre evidenčné čĺsloL MF SR 2013 Skana I J



A.

1.

i sĺvaľra (Úč NuJ 1 _ 01)

Strana pasĺv

a

ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.002+r.068+r.072+r.073

a peňažné fondy r.063 až r.067

kladné imanie (41 1)

fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

ond reprodukcie (413)

rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

rozdiely z precenenia kapitálových účastĺn (415)

tvorenó zo zisku r.069 až r.07í
fond (421)

tvorené zo zisku (423)

londy (427\

výsledok hospodárenla mlnulých rokov(+ ;_;42E)

hospodárcnla za účtovnó obdoble
.062+r.068+r.072+r.074+r. í 01 )
zDRoJE sPoLu r.075+r.079+r.087+r.097+r.'| 0í
r.076 až r.078

zákonné (451 AÚ)

rezervy (459 AÚ)

r€zervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)

záväzky r.080 až r.086

zo sociálneho fondu (472)

dlhopisy (473)

z nájmu (474 AÚ)
prijaté preddavky (a75)

nevyfakturované dodávky (476)

zmenky na úhradu (478)

dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)

záväzky r.088 až r.096

z obchodného styku (321 až326) okrem 323

voči zamestnancom 1ásĺ +sss;

so Soc.poisťovňou a zdĺav'poisťovňami (336)

záväzky (341 aŽ345)

.z dÔvodu fin.vzťahov t ŠR a rozp.ÚS (346 + 348)

z upĺs. nesplat' cenných pap. a vkladov (367)

voči Účastnĺkom združenĺ (368)

účet pri zdruŽenĺ (396)

záväzky (379 + 373 AÚ + 474AÚ + 479 AÚ)

výpomoci a pôžičky r'098 až r.ĺ00
bankové úvery (4ô1 AÚ)

bankové úvery(231 +2g2+ 461 AÚ)

krátkodobé finančné výpomoci (241 +249)

RozLĺŠENlE sPoLU r.í02 až r.í03
budúcich obdobÍ (383)

budúcich obdobĺ (384)

3.

4.

B.

1.

2.

4.

2.

3.

c

zDRoJE A cUDzIE zDRoJE sPoLU r.061+r.074+ľ.101

796,

I 1 75 662,S1

č.r.

b

06í

062

063

064

065

066

067

00E

069

070

07'l

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

10ĺ

102

103

ĺ04

lČoi3lĺ le i zioil i ĺ lĺ ]ĺslol l

Bežnó účtovné
obdobie

433 094.

5

7

425 E07

425 807

141

141

606

138

ĺ38

453

í59

134

9í

58

2

144

1

142

1 183

Bezpĺostredne
predchádzatúce
účtovné obdobie

6
425 8o7'2ŕ

0,0(

0,0(

0.0(

0,q

0,0(

0,0(

327 565,61

327 565,6r

0,0(

0,il

0,0(

98 24í,5l

660 492,&

'l54 094'ô|

0,01

0,01

ĺ s4 094,6r

ĺ7'105'5(

17 195,5(

d,or

o,0l

0,0ĺ

0,0i

0,0r

0,0

0'ĺ1

'197

489 202,6r

193 250,6r

í92 621,ol

91 881,6:

04 869,'t I

74,2

0.01

0,0

0,0

ô 505'9l

0,0t

o,0r

0'0ĺ

0'0ĺ

09 362,8

2 100,3

87 262,4

11

6 724,



A.

1

l Suvana (Úč NUJ 1 _ 01)

Strana aktlv

a

MATETOK SPOLU (r.002+r.009+02'l)

nehmotný majetok (r'003 až r.008)

z vývojovej a obdobnej činnosti

(013) - (073+091 AÚ)

práva (014) - (o74 + o91 AU)

dlhodobý nehmotný majetok (01 8+0 1 9)-(078+079+091

nie dlhodobáho nehmotného majetku (041)_(093)

preddavky na dlhod' nehmot' maJetok (o51- o95 AÚ)

2 hodobý hmotný maJetok (r.0í0 ď r.020)

(031)

dlela a zbierky (032)

(o21) - (o81 - o92 AÚ)

hnut.veci a súbory hnú.vecí (022) - (082 + 092A)

prostrledky (o23) - (o83 + o92 AÚ)

celky trvaĺých porastov (oŽ5) - (o85 + o92 AÚ)

stádo a ťažné zvieratá (026) _ (086 + os2 lÚ)

d|hodobý hmotný majetok (o28)-(o88 + o92AÚ)

dlhodobý hmotný majetok (o29)-(o89 + o92 AÚ)

dlhodobého hmotného majetku (042-094)

preddavky na dlhod' hmotný majetok (o52-o95 AÚ)

finančný majetok (r.022 až r.028)

cenná v obch,spol.v

cenné pap. s podst. vplyvom (062-096 AÚ)

cenné papiere džané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

podnikom v skup. a ostatné pÔŽičky (066+067)-096 AĽ

dlhodobý Íinančný majetok (069 - 096 AÚ)

dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

preddavky na dlhodobý fin. majetok (o53 - 096 AÚ)

3.

č.r'

b

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

o22

o23

024

025

026

027

028

Brutto
,l

3 015 í76'92

2093757,2e

0,0(

2 034 560,í{

0,0(

0,0(

805

0,0(

3't 686,9r

0,01

605 205,3

127 529,8

0,0

0,o

5 /t44,31

35 059,9

0,0

0,0

í'16 053'4

22 0s3,4

59 237

0,0r

0,0(

0,0

94 000,0

0,0

0,0

0,0

lČol3 ĺ |a ]z ]o i4l1 l4 |/slD| l l

Bežné účtovné obdobie

Korekcia
2

2775133,23

2012208,14

0,0(

1952971,01

0,0(

0,0(

59 237,ĺl

0,01

744

0,0(

0,0(

0,0t

576 437,?

127 929,6)

0,0

0,01

5 444,3r

35 059,9

0,0

0,0

22055,4

22053,1

0,01

0,0r

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto

3
23ô 043'6!

8í 589'1,4

0,0(

8ĺ 589,íl

0,0(

0,0(

0,0(

60 454,51

0,0(

31 688,9r

0,0r

28767,6t

94 000,0ĺ

0,01

0,01

0,0

94 000,0

0,0

0,0

0,o

0,01

0,01

0,o

0,o

0,0

0'0ĺ

Bezproetredne
predcháĺlzalúce
účtovĺtó obdoble

Netto

1
240 997,8S

47 525,78

0,0(

17 529,7a

0,0(

0,0(

0,01

0,0(

72378,11

0,0(

3ĺ 686'9l

40 691.1ĺ

ĺ21 090'0(

0,0(

0,0r

0,0(

0,0r

o,0l

0,0(

0,01

0,0

0,01

0,01

1 21 090,0i

0,0

0,0

0,0r



B.

1

] súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktlv

a
MAJEToK sPoLU 030+037+042+05í

r.031 až r.036

(1'tz+'t 19)-191

výr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193)

(123) - (1e4)

(124) - (1e5)

(132+13e) - (1e6)

prevadzkové Éreooavry 1cĺĺ nÚ - 391 AÚ)

2. hodobé pohlädávky r.038 až r.04í

z obchodného styku (31 1 AÚ aŽ 314 AÚ) - 391 AÚ

pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

voči účastnĺkom zdruŽeni (358 AÚ - 391 AÚ)

pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391

3. pohladávky r. 043 až r.050

z obchodného styku (31 1 AÚ až 314 AÚ) _ (391

pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

so Soc.poisťovňou a zdrav.poisťovňami (336)

ňove pohľadávky (3{1 aŽ3'4iĺ)

dôvodu Íin.vzťahov t ŠR a rozp'ÚS (346 + 348)

voči účastnĺkom zdruŽenl (358 AÚ _ 391 AÚ)

účet pri zdruŽenĺ (396 - 39í AÚ)

pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)_ 391

účý r.052 až r.056

(211+213)

úély (221AÚ+26í)

účty s dobou viazanostidlhšou ako 1 rok (221 
^Ú)

fi nančný majetok (251 +25g+255+256+257)-291 AÚ

krátkodobého Íinančného majetku (259-29ĺAU)

c. RozLĺŠENlE sPoLU r.058 aŽ r'059

budúcich obdobÍ (381)

budÚcich obdobĺ (385)

1.

sPoLu r. 00í + r.029 + r.057 2 921 099.0

21

č.r.

b

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

o42

043

044

045

046

a47

048

049

050

05í

052

053

054

05s

056

057

058

059

060

Bĺutto
I

975274,45

4 496,5i

2 050,87

0,00

2 M5,7C

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

689 592,7t

682 579,4r

100 625'3Í

0,0(

0,0(

0,0(

0,0r

0,01

6 387,8r

281 186,2i

3 209,3(

277 895,9i

0'01

0.01

0,0r

í14 032'8

1í1 298'8l

27U,0'

4 104 484,31

0,0(

lČo 3lĺ ls i2 io l4 i 1 i4 /slD] 
i

Bežné účtovné obdobie

Korekcia
2

141 965,7!

2 399,2(

0,0(

0,0(

2 399,2(

0,0(

0,0(

0,0(

0,01

0,0(

0,or

139 566,5

ĺ39 305,0

0,0

0,ot

0,0i

261,5

0,0t

0,ol

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0r

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto

3
E33 30E,7C

2 097,3i

2 050,8t

0,0(

46,5{

o,0t

o,0t

0,0(

0,0(

0,0(

0,0r

0,o

0,0

550 02ô''ĺ

443274,4i

'100 625,3!

0,0

0,0

0,0

0,0

0'01

6126,21

28'ĺ ĺ05,2

0 289,3

277 895,9

0,0

0,0

0,0

ĺ14 032'8

ĺíĺ 298,8

2734,0

1 183 385,2

Bezprortĺedne
predchádzaJúce
účtovné obdobie

Netto

4
E27

1

1

43E

ĺ1

386

4

382

107

ĺ04

3

1 175

61

423735,1

3ĺ



čĺslo
účtu

a
50í
502

504

511

512

5ĺ3
518

521

524

525

527

528

531

532

538

541

542

543

553

554

555

s56

557

558

56'l

562

563

565

567

[vyx"..i.xou " 
strát (Úč NUJ 2-o1)

Náklady

materiálu

energre

tovar

a udržlavanle

na reprezentáciu

služby

náklady

sociálne poistenie a zdravotnó
stenie

sociálne poistenie

sociálne náklady

sociálne náklady

z motorových vozidiel

ň z nehnuteľnosti

dane a poplatky

pokuý a penále

pokuty a penále

pohľadávky

straty

náklady

a škody

ostatné náklady

dlhodobého nehmotného a

cenné papiere

materiál

na krátkodobý Íinančný majetok

fondov

na precenenie cenných papierov

a zúčtovanie opravných položiek

prĺspevky organizačným

prĺspevky iným účtovným

Poskytnuté prĺspevky ffzickým osobám

Poskytnuté prĺspevky z podielu za
ane

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

b

Čĺslo

c

10

11

12

13

't4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

äo

31

32

33

34

35

36

37

38

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Dary

544

545

546

547

548

549

551

552
majetku

cena predaného dlhodob. nehmot. 26
tr'!st!Í'cjg!!u

trieda 5 spolu r.0ĺ až ĺ.37 /ĺ 656 178t

Hlavná
nezdaňovaná

1

37

4

60

1

I 177

2275

798

1

'ĺ09

1

4

14

činnogť

Zdaňovaná

2
0,00

0,0c

0,0c

o,óc

0,0(

0,0(

120 475,11

0,0(

o,o(

5

577

747

s23,

102 800

57 897

5 263,1

6 611,8'

0,0(

0,01

0,0(

0,0(

0,0(

't27 086,9i

0,0(

o,o(

o,o(

o,o(

0,0(

o,oi

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

ooĺ

0.0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0(

0,0ĺ

lČo|e ĺ s l2 io iq iĺ iĺ 1lsto| i

Spolu

3

Bezprostredne
predchádzajúce

obdobie

4
47 535,8r

0,0(

o,o(

ó goz,o:

35 805'5ĺ

1 9ĺ3,0:

i ssz ĺsg,z:

2 3'10 063,2r

aĺ J ó97

1434,2,

157 561 '8ĺ

ž oss'oĺ

0.01

0,0(

532,4

0,0

0,or

37

4

60

1

I 297

2275

798

1

ĺ09

ĺ

839,

987

sn

747

923'í

4

109 412"ĺ

57

14

99'ĺ

0,0(

1 020,81

o,o

0,01

223,4

126 387,9

90 231,4

0,0

56 560.2;

0,0

4 788.6r

í ooo,ol

0,o

0,0(

'l 909 269,8

0,fi

0,0r

0,01

0,0{

0,01

5 2ô3'1



čĺslo
účtu

a

60í
602

604

611

612

613

614

62'.|

622

623

624

64'l

u2
643

u4
ô45

646

ď7
648

649

651

656

657

658

661

652

653

654

655

662

663

664

665

667

691

591

595

!y!*el:i:\gy a strát (Uč NUJ 2-o1)

Výnosy

b
Tžby za vlastné Wrobky
Tžby z predaja sluŽieb

irŽĺy za predaný tovar

Zmena stavu zásob nedokončenej výĺoby

stavu zásob polotovarov

Zmena stavu zásob výrobkov

Zmena stavu zásob zvierat

Aktivácia materiálu a tovaru

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku
Aktivácia dlhodobóho hmotného ma.ietku

Zmluvné pokuty a penále

ostatnó pokuty a penále

elatuy za odpĺsané pohľadávky

Úroky

Kuzové zisky

Prijaté dary

osobitné výnosy

Zákonné poplatky

lné ostatné rnýnosy

Tžby z predaja dlhodobóho nehmot. a
hmot. majetku
Výnosy z dlhodobého íinančného majetku

Íržby z predaja cenných papierov a
podielov
Tžby z predaja materiálu

Výnosy z krátkodobého Íinančného
majetku
Výnosy z použitia fondu

Výnosy z precenenia cenných papierov

Výnosy z nájmu majetku

Prijaté prispevky od organizačných
zloŽiek
Prijaté príspevky od iných organizácií

Prijaté prlspevky od ýzických osôb

Prijaté členské prĺspevky

PrÍspevky z podielu zaplatenej dane

Prijaté príspevky z verejných zbierok

Dotácie

Úctova trieda 6 spolu r.39 aŽ r.73

Výsledok hospodárenia pred zdanenim
r.74 - r.38
Daň z prĺjmov

Dodatočné odvody dane z prĺjmov

Výoledok hospodárenia po zdanenĺ (
r.75-(r.78 + r.77)) (+/-)

čĺslo
rladku

c
39

40

4',1

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ôä

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

H]avná
nezdaňovaná

1

2 383 69ĺ

4 043

-ĺ3

-í3

Činnosť

Zdaňovaná

2
4 089,0C

8'ĺ lt65,fi

0,0(

0,0(

o'ĺ
'ĺ9'8'

ó,o(

0,0(

0,0(

o,o(

0,01

0,ol

o,or

0,o

35,41

0,0

0.0

0,0

o'ó

163,9

0,0

47

23 484,3

2234818,1

4

5 495,8

0,0

20 576,7

0,o

0,o

0,o

0,0

0,0

ô2 883'6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

{53 í59'5

260t2,5

lČoi 3i 1 l 3i 21 oi4l ĺ ;+ jĺslo

Spolu

24651

47,

2234 818,1

4 796

12742,

3

Bezprostredne
predchádza|úce

obdobie

4
6 877,50

2 414 170,24

0,0c

0,0c

0,0(

-t zzi,sz

0,0t

o,o(

0,0(

0,0(

0,0(

40,o(

0,0(

0,0(

30,3t

í 
'8l

0'01

o,oi

0,0

836,7

0,0

2778,9,

0,0i

0,0t

o'oi

0,0r

0,0r

57 602,9

0,0

o,o

0,0

0,0

0,0

0,0

2811 237,7

5 092 4í5'0

4

91

4

62

23

5

T

í03 í45'4

4 903,8

0,0

98 24t,s



Poznámky (Uč NUJ 3 - 0í) !č0 ,srD

čl.l
Všeobecnó úda|e

(1) Tlačová agenfuna Slovenskej republlky boIa zriadená zákonom, dátum zĺiadenia ĺ. 4.ĺ992'

(2) oĺgánmiT|ačovejagentÚry Slovenskej republiky sú správna nada a geneÉlny riaditeÍ.
Správna rďa pracovaIa v tomto zloŽenl:

lng' Peter Mestický - pĺedseda do28'2,2021

- člen od 1.3.2021

]vlezeiová Alena - predsďa ď1.3.2021
- člen do 28,2.2021

Mgr. Arpád Korpáš - podpndseda do28.2.2021
_ člen od 1.3.2021 k teĺmlnu 17 .5'2021 sa wdal funkcie

lng. Jozef Tuhovčák _ podpĺedseda od 1.3.2t21
_ člen do 28.2.2021

lng, Ladislav Mikuš _ člen

PhDr' Jozef Bednár, PhD. - novozvolený člen spÉvnej rady od 27J0'2021

GeneÉ|ny ĺiaditeľ - PhDr' Vladimir Prchala'

(3) Postavenie a činnosť Tlačovei agentÚry Slovenskej ĺepubllky upnavuje zäkon č' 385/2008 Z. z' o Tlabrlej agentúre Sbvenskej
ĺepubliky a o zmene niektorých zákonov v zrnni neskoĺšlch pĺedplsov.

Hlavnou činnosťou tlačovei agentúry !e služba verejnosti v oblasti spnavodajstva, čo predshvuje vyhľadávanie aktuálnych,
včasných, oveĺených, neskĺeslených a nestranných infuĺmácil, ktoré sÚ spnacovávané foĺmou textových súboĺov, zwkových
záznamov, zvukovo-obrazoqých záznamov, obrazových záznamov alebo multimďiálnych zámamov. V Émci hlavnei činnosti
vykonáva služby vo verejnom záujme. Podrobnejšl výkld o činnosti upnavuje s 3 tohb zákona.

Tlačovä agentúna Slovenskej ĺepubliky ie oprávĺnná vykonáuď podnikateľskú činnosť v súlade s $ 4 tohto zákorra.

(4) Pdememý prepočltaný pďet zameshancov, a z toho pďet vďrhich zameshancov účtovnejiednotry za r.lčtovné obdobie, za
ktoÉ sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len 'beä|é ťŕbvné oMobiď) a za bezpĺostedne prcdchádzajúce účtovné oMobie'
Počet dobrovoľnlkov vyslaných účtovnou jednotkou a pďď dobrovoÍnlkov, ktori vykonávali dobĺoroľnlcku činnoď pĺe tlčtovnú
jednotku pďas bežneho účtovného obdobia a bezpĺostedne pĺedchádzajúceho Účtovného obdobia.

Úoaje o počto zamertnancov a dobrovothlkov Bežné účtovné
obdoble

Beprcstĺodne
prcdchádza|Úce
Účtovnó obdoblg

Pĺiemerný prepočĺtaný počet zamestnancov '|28 í30
ztoho poóet vedÚcich zamestnancov 12 12

Počet dobrovolnlkov vyslaných Úč'tovnou jednotkou 0 0
Počet dobrovoÍnlkov, ktorl vykonávali dobrovďnicku člnnosť pre účtovnÚ jednotku
počas účtovného obdobia

0 0

3 1 3 2 0 4 1 I

Strana í



(5) lnformácia o oĺganlzáciäch v zĺiaďovateľskej pôsobrrcsti účtovnejjednotky.

Tlačová agentúna nemá Žiadne neziskové organiácie vo stĺojejzdďovďeÍskej pÔsobnosti.

ilľ
lnformácie o účtovných zásadách a účtovných mďódach

Tlačová agentúna Slovenskej ĺepubliky vĺoku 2021 viedla účtovnictvo vnadvämosti na $ 5 ods. 10 zäkona č.385/2008 Z. z.
o Tlačovej agentúre Slovenskej ĺepubllky a o zmgÍp niektorých zákonov v zneni neskoršlch pĺedpisov v zmysle zákona č.
43112002Z.. z' o účtovnĺctve v znenl neskoĺšĺch predpisov, opahenia MF sR zo dňa 'l4.noveľnbna 2007 č. l,lFl2$4a2007-74,
ktorým sa ustanovujÚ podĺobnosti o postupch účtovania a účtovrnj osnove pĺe účtovne jednotky, ktoÉ nie sú založené alebo
zĺiadené na účel podnikania v ztenl opatĺenia č. MFl244fl5n008-74' opatĺenia č. MF/102942009-74' opatrenia č. MF/25238/2009-
74, opatĺenia č. MF/25000/2010-74,opďrcnia č' MF/26582nu1-74,0patĺenie č, MF/17613/2013-74' Opatrenie č.MFnnta2u+
74, opaÍenia č. MF/19760/2015-74, opatĺenia č. MF/13135/20ĺ&74, Opatrenia č. MF/16715/2018-74' opďrenia č.

MF/0148ĺ6/2020-74 a opďĺenie č. MF/176ĺô/2013_74, ktorým sa ustanovujú podĺobnosti o uspoŕadani, oznďcovani a
obsahovom vyrĺredzenl ploäek iĺtdivlduálnej účtovnej závieĺky, terminy a miesto ukladania indMduálnej účtovnej ávĺeĺky a
výĺocnej spÉvy pĺe účtovné }ednotky účtujúce v sústave podvojného účtovnlctva, ktoÉ nie sú zaloŽené alebo zriadené na účely
podnikania v menĺ opďrenia č. MF/20ĺ66/2015-74.

Všetky údaje a inÍoĺmácie uvedené výchto poznámkach vychädzajú z úäovnlctva a nadväzujú na učtovné výRazy, Hodnotové
údaje sú uvedené v euĺocentoch.

(í) lnfomácle o splnení predpokladu pokračovanla vo svoJe| člnnosti

Účtovná závierka je zostavená za splnenia pĺedpokIadu, Že účtovná jednoťĺa bude nepĺetržite pkračovať vo svoiei činnosti'
Vtejto súvislusti sme tieŽ psúdili vplyv pandémie CoVlD-19 a ruskouknajinského vojrnv$o konĺliktu na činnoď účtovnej
jedrotky a dospeli sme k názoru, že nemajÚ významný vplyv na schopnosť splďnosti ĺrpĺefŽle pokračovať v činnosti
nasledujúcich 1 2 ĺĺpsiacov.

(2)Zmeny účtovných Ínetód a účtovných ásad

NenastaliŽiadne zmeny úč,tovných zásad a zmeny účtovných metód.

(3) Spôsob oceňovanla |ednotllvých položlek ma|etlĺu a záväzkov v členenĺ na

a) dlhodobý ĺrehmohý majetok obstananý kúpou - obstarávacou oenou,

b) dlhodobý nehmobý majetok obstananý vIastnou činnosťou _ vlashými nákladmi'

c) dlhodobý nehmohý majetok obstaraný iným spÔsobom _ nemá vecnú náplň,

d)dlhodobý hmotný majetok obstaraný kÚpou - obstaÉvacou oenou,

e) dlhodobý hmotný majetok obstananý vlastnou činnosťou - nemá vecnú náplň,

Í) dlhodobý hmotný majetok obstananý iným spôsobom - nemá vecnú náptň,

g) dlhodobý finančný majetok _ obstaÉvacou oenou,

h)zásoby obshnané kúpou _ obstarávacou @nou,

i) zásoby vfiorené vlastnou činnosťott - vlastnými náklďmi,

j) zásoby obshrané iným sposobom - nemá vecnú náplň,

k) phÍadávky - menovitou hodnotou,

l) krátkodobý finančný majetok (krátkodobé cenné papiere uňené na obchodovanie)- nemá vecnú näplň
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m) kÉtkodobý finančný majetok (peňažné pĺostĺiedky a peňaŽné ekvivalenty)- menovitou hodnotou

n) časové roálšenie na strane aktlv _ menoútou hodnotou,

o) záväizky vÉtane Íezeru, dlľnpisov, pôžičiek a úverov - menovibu hodnotou, pĺičom ÍezeÍvy boli ocenené na základe odbomého

odhadu budúcej hodnoty záväzku,

p) časové rozlĺšenie na stnane paslv - menovitou hodnotou,

0 deĺiváty - nemá vecnÚ náplň,

s) majetok azäväy'ĺĺy zabezpečené deĺivátmi- nemá vecnú náplň.

obstaÉvacĺa cena je cena, za ktoú sa dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný maietok obstanal, vrátane nákladov súvisiacich
s jeho obstaranlm do času zaradenia obshraného majetku do uŽlvania. lde tu predovšetkým o náklady na dopnavu, montáž, clo,
časť neodpočitanej dane z pĺidanej hodnoty.

(1) Spôsob zostavenia odpisového plánu prc jednďivé druhy dlhodobóho hmotného ma|etku a dlhodobého nehmotnóho
majetku' pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy prl určení odplsov.

Tlačová agentúna Slovenskej republiky odpisuje dlľtodobý hmotný majetok okĺem zásob a dlhodobý nehmotný majetok okĺem
pohľdávok ĺovnomemým odpisovanĺm na základe odpisového plánu. Pozemky' pĺedmety z drahých kovov sa neodpisujú.
Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k majetku. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby
pouŽĺvanla zodpvedajúceJ spotľebe budúcich ekonomických úžitkov z majet<u. Učtovné odpby sa počitajÚ z oeny, ktomu je
dlhodobý majetok ocenený v účtovnlctve. Učtovné odpisy sa účtujú v prospech účtov 07- oprávky k dlhodobému ĺphmobrému
majetku alebo 0& oprávky k dlľtodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551- odpisy. Pd zostavovanl odpisového plánu sa
zohľadňu}e ďakávané pouŽitie maje'tku, intenzita využitia, tyzické optrebovanie, technické a moÉlne zastananie,

Dlhodobý nehmotný majďok prďstavujÚ podÍa platných prcdpisov predmety z práv pĺiemyselného vlashĺcNa, aubnské pÉva
alebo pÉva prĺbuzné autonskému pÉvu vrátane počltačových p]ognamov a databáz, proiekty' výrobnó a technologické pmtupy,
utajované infurmácie, lesné hospodánske plány, technické a hospodáĺsky vyuŽiteÍné znalosti, ktoých vstupná cena je vyššia ako
2 400'- € a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo pouŽiteÍnosť dlhšiu ako jeden ĺok a sú obstanané odplatne alebo vytvoĺené
vlashou činnosťou s cieľom obchodovaľ s nimi, aktivované náklady na vývoj a technické zhodnotenie plne odpisovaného
nehmotrÉho majetĺu vysie ako 2 400,_ €.

odpisovanie dlhďoMho nehmohóho majetku

_ účtovne aj daňovo - rovnomeme 4 roky zhodne s Úč,tovnými odpismi 1' odpisovej skupiny dlhodobéľto hmotného majetlĺu

Dlhodobý hmotný ma|etok pďľa platných predpisov pĺedstavujÚ samostatné hnuteľné vecipripadne súbory hnuteÍných vecl,
kbÉ majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktoých rctupná cena je vyššia ako 1700,- € a pĺevádzkovotechnická
funkcia je dlhšia ako jďen rok.

odpisovanb dlhodobého hmotného majetku

- účtovne - na základe pĺedpokladanej doby pouŽivania dlhodobého hmotného majetku (ak sa táto doba nellšiod daňových
odpisov, zazäklad sa považujú sadzby odpisovania pĺe daiĺové účely)

Doba odpisovania je:

odpisová skupina
1

2

3

4
5
6

doba odpisovania
4 ĺoky
6 rokov
8 ĺokov

12 rckov
20 rokov
40 rokov

mčný odpis pĺi rovnomemom ďpisovanĺ
1t4
1/6

1t8
1ĺ12
1t20
1140

(5)Zásady pre zohl'adnenle zníženia hodno$ majetku
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opravná poloŽka sa tvorl na základe zásady opatmosti, ak je opďstahené pĺedpokladať, že nastalo znlŽenie hodnoty majetku

opĺoti jeho pôvodnému oceneniu.

Tlačová agentúra Slovenskei republiky tvorí opravné položky k:

- majetku na tŕte obstarania dlhodoHho nehmotného majetĺu
_ finančĺÉmu majetĺu,
_ zásobám,

- pohľadávkam, ktoÉ sú viac ako rok po lehote splatrosti. opravná poloŽka sa tvori vo výške í00 % menovitej hodnoty
pohľadávky. opravná poloŽka sa tvori vo výške 100 % menovitei hodnoty pohÍadávky pohÍďávkam, ktoÉ sú menej ako Íok po

lehote splahostiak sa ukáŽe, Že sú rizikové.

Tlačová agentúra SlovenskeJ republlky tvorĺ rezervy na:

- nevyfakturované dodávky'

- nevyóerpané dovďenky vräane poistného,

- odmeny wátane poistneho'

ä.lĺ
lnformácle, ktoré dopĺňaiú a vysvetllJú údaje v súvahe

(1) ÚdaJe o dlhodobom nehmohom maJďku a dlhodobom hmotnom maJďĺu za bežné účtovné oMoble, a to

ľ{ehmotné
výrledky

zvývopve|
a obdobncJ

čInnord

Sofrvéĺ
Ocenlbrné

pŕva

olbtný
dlhodobý
nehmotný
maletok

Obrtannle
dlhodobäo
nehmohého

mrJetku

Polkfiutt
pĺrdĺlrvty na

dlhodobý
nehmďný
maJdot

Spolu

Pľotnó ocenenle - stav na začiatku
beŽneho úč,tovného obdobia

í 9&{ 380'18 59 237,10 2023617,28

prlrastky 0,00 70't80,00 70 180,00

úbytky 0,00 0,00 0,00

presuny 70180,00 -70't80,00 0,00

Stav na konci beŽného Účlovného
obdobia

2 034 560,18 59 237,10 2093797,28

oprávly _ stav na začiaťĺu bďného
účlovného oMobia

1 916850,40 0,00 I 916 850,40

prírastky 36'120,64 0,00 36 120,64

úbytky 0,00 0,00 0,00

Slav na konci beŽného účtovného
obdobla

í 952 97'|'04 0,00 I 952 971,04

opnvné pololky - stav na začiatku
bežného účtovného oMobla

0,00 59 237,10 59 237,10

prĺrastky 0,00 0,00 0,00

úbylky 0,00 0,00 0,00
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Stav na konci beŽného účlovného
oMobia

0,00 59 237,10 59 237,10

Zortatková hodnoh

Stav na začlatku bežného účtovného
obdobia

47 5n,78 0,00 47 5n,78

Stav na konci bežného Účtovného
oMobia

81 589,'t4 0,00 81 589,í4

Tabuhĺa č.2

Poze
mky

Umeleckó
dieh

a zbleúy

sr
AY

by

Samorbtr
é hnuteľné

veci
r rúbory
hnutehýc

h vecĺ

Doplavnó
pĺortĺlo

dkv

Pertovat
oľrké
celky

tľaých
ponrlov

äkladn
é ďádo
a ťažné
ľleratá

Drobný
a ortrhý
dlhodobý
hmottý
majetok

Obtaranle
dlhodobéh
o hmotné

ho
ma|edĺu

Po*yt
nuté

predd
avky
nt

dlhodo
bý

hmotn

ý
majeto

k

Spolu

Pľotné
ocenenle - stav
na začiatku
beŽného
účtovného
obdobla 3ĺ 686'95

595 352,25 127 929,68 40 504,30 0,00 795 473,18

pkaslky 000 0.00 0.00 I 853 06 I853.06

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pÍesuny 0,00 I853,06 0,00 0,00 -9 853,06 0,00

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

31 ô86'95 605 205,31 127 929,68 40 501,30 0,00 805 32ô'24

opráYly - stav
na začiatku
beŽnefio
účtovného
obdobia

0,00 554 661,09 1n 929,68 40 504,30 0,00 723 095,07

prlrastky 0,00 21776,62 0,00 0,00 0,00 21776,62

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na kond
beŽného
účtovného
obdobia

0,00 576 437 ,71 127 929,68 40 504,30 0,00 744 87ĺ 
'69

opnvné potoŽlĺy

- stav na zďiatku
beŽného
účtovného
oMobla

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prĺĺaslky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Stav na konci
beŽĺÉho
účlovnÓho
obdoHa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zortdĺová hodnob

Stav na zďiatku
beŽného
úč{ovného
obdobia

31 686,95 40 691 'í6 0,00 0,00 0,00 72378,11

Stav na koncl
beŽného
úč'tovného
obdobia

31 686,95 28 767,60 0,00 0,00 0,00 60 454,55

(2} Prehlhd dlhodotÉho maiďku, na ktorý je zrladené áloŽné právo a dlhodobého maietku' prl ktorom má účtovná

|ednotka obmedzenó právo 8 ním nakladď.

Tlačová agentúra nemá zriadené záloŽné právo na dlhodobý maietok ani maietď s obmedzeným právom nakldania.

(3) Úda|e o spôgobE a výške poistenia dlhodobého nehmotného maJetku a dlhodobého hmotného majetku.

Všetky sluŽobné osobné motoÍové vozkJlä sú pistené poistnou zmluvou pĺe povinné zmluvné poistenie zo zodpovednosti za
škodu s limitom pistného plnenia pri škodách na zdnavl a nákladoch pĺi usmĺtenĺ do výŠky 5 mi]. Eur a limitom plnenia pĺi vecných

škodách a ušlom zisku vo výške 1 mi]. Eur, Služobné nptoĺové vozidlá zakúpené v roku 2015 sú zápveň poistené pisttou
zmluvou pÍe poistenie Moie auto lGsKo so spoluúčaďou vo výške 5 7o, min. 150 Eur.

(41Úoa|e ošbuktúre dlhodobého Ílnančného ma|ďku za bďné účtovné obdobie aieho umiestnenle včlenenÍ podľa
poloŽiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnlll v priebehu bďného účtovného obdobla v |ednďlvých položkách
dlhodobého Íinančného maJďku.

Podl.lovó
ccnnÓ
paplerc

a podlely
vovládmej
obchodnel
rpolďnoíl

Podielovó cenné
prpleĺo r podiely

v obchodnei
rpoločnortl

rpodfihým
vplyľom

DlhoYl cennÓ
plpleľe

dränédo
rylrhoď

Pôžlčky
podnlkom

v rluplne a
orffitópóäčB

orbtný
ďhďobý
frmnčný
mrlebk

Obrlrnnle
dlhodobélto
frnrnčnóho

mrJďĺu

PookytnuU
pĺcddrvly na

dlhodobý ínančný
mrjriok

Spolu

Pľotné ocenenle

Siav na začiatku
beŽnóho Účtovného
obdobia 22053.q

0,00 0,00 í21 090'00 0,00 0,00 0,00 't43143,40

Pĺĺrastky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Úĺyu,y 0,m 0,00 0,00 27 090,00 0,00 0,00 0,00 27 090,00

Presuny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Slav na konci
beŽnóho účlovného
oMobia

22 053í0 0,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 116 053,40

opnvnó poloäĺy

Stav na začiatku
beŽného úč1ovného
obdobia

22 053,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 053,40

Prirastky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Úlytty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,*l 0,00 0.00

Stav na konci
beŽnóho Účlovnóho
obdobia

nt53,40 0,00 0,00 0,00 0,00 o,*l 0,00 22 053,40

Zoetrĺĺová hodnob

Stav na zadalku
beäého Účtovného
obdobia

0,00 0,00 0,00 12't 090,00 0,00 o,ool 0,00 '121 090,m

Stav na konci
behóho účtovného
obdobia

0,00 0,00 0,00 94 000,00 0,00 o,ool 0,m 94 000,00

TASR vykazujeR31.l2.2021 v dlhodobom finančnom majetku zostatok dlhodobej peňďnej pôžičky, ktoú vmesiei|ún 2020
poskytla dcérskej spoločnosti TERAZ MEDIA a's. vo výške 131090,00 Eur. PôŽička je splďná 31.12.2023 ajej zostatok
k31'12.2021je vo výške 94 000'00 Eur'

Štruktún dlhodobého flnančného ma|eflĺu

V mesiacijún 2020 TASR na základe zmluvy o pÍBvode akcii odkúpila 507o-ný podiel v dcénskei spoffinosti TERM MED|A a.s. za
kÚpnu cenu 1,00 Eur a stala sa 100 7o_ným vlastnikom teito akciovej spoločnosti.

(S)lnformácia o výške tvorby' znĺŽenia a zúčtovanla opravných položlek k dlhodobému ftnančnÓmu maietku a opls
dôvodu lch tvorby' znEenla a zúčtovanla.

opnavné položky k podielovým cenným papierom v dcerskej spoločnosti TEMZ MED|A a.s. boli vy{voĺené ku dňu zostavenia
účtovnej závierky za mk 2014 vo výške 21 340,00 Eur a ku dňu zostavenia účtovnej závierky za rok 2020 vo výške 713,40 z dôvodu
zápornej hodnoty vlasbého imania teito splďnosti.

(6)Ptehľad o významných položkách kÉtkodobého finančného ma|ďku a o ocenenĺ krátkodobého finančného ma|etku
reálnou hodnďou ku dňu, ku ktorému sa zostavu|e účtovná závlerka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenla na
výsledok hospodárenia účtovnej |ednotky.

Krátkodobý ílnančný maJďok
Slav na koncl belnóho

účtovného obdobia

Slav na koncI bezplostľedne
predchádzajúceho účlovného

oMobia
Pokladnica

3 289.30 4 401.29
Ceniny 0m 000
Bežné bankové účty

277 895.92 382 579 62
Bankové účý s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0.m 000
Peniaze na ceste 0.m 000
Spolu

281185,n 386 980,9'l

l{ázoY rpoločnortl

Podld nr
zákhdnom
lrnnĺ(v

%)

Podbl účbvneJ
iodnotky nr
hlrrovaclch

pĺávach

(v%)

Hodnob vlrrtnÓho lmrnlr ku koncu Úaovnĺ lroĺnotr ku koncu

beŽnéfio
účtovného
obdobla

bezprcrtľodne
prrdchldzrJúccho
úč{ovnÓho obdobia

bonnóho
účbvttého
obdobh

bezpĺortedm
p'oĺlóáda|úcclto
ÚčbvnÓho obdobh

TERAZ MEDIA, a.s. 100% 100% -108 183,00 -172275,N
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(7) Pľehľad opnvných po!ďiek k ásoMm, pričom sa uvádza ich stav na začlatku bďĺtého účtovného obdobla, tvoľba,
znÍŽenle alebo zúčtovanie opnvných položiďĺ počas bďného účtovného obdobla a stav na konci bďného účtovného
obdobia, ako aJ dôvod tvorby, zĺríŽenla alebo zúčtovanla opravných poloŽiek k zásobám.

Druh zácob

$av na začiatku
bežnóho

účtovnóho
obdobla

Tvorba
opnvnel
položky

(aýšenle)

Znĺženle
opnvneJ
poloŽky

ZúčtovanIe
opravnej
polďB

Slav na koncl
bežného

účtovnóho
obdobla

Mateĺiál 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nedokončená výroba a polotovary vlashej
vÝrobv

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÝrobkv 2 399.90 0.00 0.00 070 2 390 20

Zvieratá 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tovar 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Poskyhutý preddavok na zásobv 0.00 000 0.00 0.00 0.00

äsobv goolu 2 399.90 0.00 0.00 0.70 2 390.20

(8)opis významných pohI'adávok v nadväznostl na polďky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnos( zdaňovanú člnnogť a podnlkatelbkú činnoď.

Úcĺ
Hlavná
člnnoď

ZdaJlovaná
činnoď

Podnllateľslĺá
činnoď

Stav úč{u
31.12.2021

31í Odberatelia 543 225.66 77 787)1 000 Enn onn ffi

31 4 PoskYtnuté orevádzkové oreddavkv 't 590^59 0 ÍlÍ) 0.00 1 59059

3'l5 Ostahé poh]adávky 100 625.39 000 000 100 625 39

335 Poh]adávky voči zamesbancom 6 126.29 0.00 0.00 6 126.29

341 Daň z priimov 000 0.00 0.00 0.00

378 lné oohÍadávkv 26í.56 0.00 0.00 261 56

Soolu 85í 829.'t9 37 763.21 0.00 689 592-70

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pĺičom sa uvádza ich stav na začIatku beŽného účtovného obdobia,
tvorba, zní:ženie alebo zúčtovanie opravných po|oŽiek počas bežného účtovnáho obdobla a stav na konci beäého
účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženIa alebo zúč'tovanla opravných poloäek k pohľadávkam.

Druh opravných položiek

Stav na
začiatku
bežnóho

účtovnóho
obdobla

Tvorba
opnvnej
poloŽB

(zrýšenle)

ZnÉenle
opravnel
položB

Zúčtovanle
opravnei
položky

Stav na konci
beŽnóho

účtovnóho
obdobia

PohÍadávky z obchodného styku 128926,n 15 654 20 't 3't5.37 3 960.00 139 305.03

ostahé pohladávky 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Pohladávky voči účastnĺkom zdruŽeni 0.m 0.00 0.00 000 0.00

lné poh]adávky 361.14 0.00 0.00 99 58 26't.56

Spolu 129287.U 15 654.20 í 3í5.37 tt 059.58 í39 588.59
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Stav na koncl

bežnÓho úč'tovnóho
obdobia

bezprostĺedne
predchádza|úceho
účtovného obdobla

Pohľadávky do lehoty splahosti 414 938,63 293 397 s6
Pohľadávky po lehote splalnosll

274654.O7 274371.23

Pohlbdávky spotu 689 592,70 567 768,79

(í0) Prehľad pohľadávok do leho$ splatnostl a po lehote splatnostl.

(ĺí) Prehl'ad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a prilmov budúcIch obdobÍ.

Prlimy budúcich období Stav účtu k31.12.2021

prlimy za spravodaistvo 27U,A1

nrlimv ĺlohronis nôn

Snahr ,71Änt

(í2)0pls avýška zmien vlastných zdrojov krytia neobeŽného majďku aobďného majďku podľa položlek súvahy za
bežné účtolné obdoble, a to

S:tav na začiatku
bďného

účtovného
obdobla

Prĺrastky
(+)

Uby0(y
(-)

Pretuny
(+,I

Stav na koncl
bežnóho

ÚčtovnÓho
obdobia

lmanle a fondy

Základné imanie

z toho:

nadačné imanie v nadácii

vklady zakladatelov

prioritný majetok

dlhodobý majetok obstaraný z bndov

Fondy tvorené podÍa osobitného predpisu

Náklady budúclch období Stav účtu k31.12.2021

náiomné naĺok2022 79 739 60

licencie ÍAdobe Photoshoo. ESET.Veeam Backuol I 59840

shavné llstkv ianuár 2022 4 185 00

vÝkonv sooiov ianuár 2022 2106 Í)4

ubvlovanie a btenkv ZOH 2022 '16 525.7s

konferencia EANA 2022 'l 913.í4

medi álne sool u oráce 2022-2023 1 037.61

zákonná a havariiné ooislenie na ĺok2022 96ĺ 06

ostahé íoĺedolalné. členské oreukazv. oonlalkv za donÉnv) 3 231 38

Soolu í1í 298-88
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Fond reprodukcie

oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
a záväzkov

oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových
úloolln

Fondy zo zlrku

Rezervný Íond 327 565,68 0,00 0,00 98 241,58 425807,26

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporladaný výsledok hospodáĺenia minulých
rokov

Výsledok hospodárenia za Účtovné oMobie 98 24í'58 7 296,92 0,00 -98 241,58 7 286,92

Spolu 425 807,26 7 286,92 0,00 0,00 433 004'ĺ8

(ĺ3)lnformácia o rozdeIení účtovného zisku alebo vysporiadanÍ účtovne| straty vykázanej v minulých účtovných
obdoblach.

N&ov poloŽky Bezprortrodne pĺedchádzalúce účtovnó oMoble

Účtovný ásk 98 24ĺ'58
Rozdelenle Úč{ovnóho zlsku

Prldel do ákladného imania

Prĺdel do Íondu tvoĺeného podla osobitného predpisu

Prĺdel do bndu reprodukcie

Prldel do rezervného fondu 98 24í 5R

Prĺdel do fondu tvoreného zo ásku

Pĺldel do ostatných fondov

Úhrada straý minulých obdobl

Prevod do sociálneho fondu

Pĺevod do nevyspoňadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

lné

Účtovná strĺa 0,00

Vysporiadanie účtovnei sffiy
Zo ákladného imanla

Z rezervného fondu

Z fondu fuoreného zo zisku

Z ostahých fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

lné
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(ĺ1) opls a výška cudzĺch zdro|ov, a to

a)Rezervy

b) Vlrznamné poloŽky z účtov 325 - ostatné zäväzky a 379 - lné záväzky

c) Pĺehľad záväzkov podÍa zootaťĺovej doby splatnosti

Dĺuh ľezeľy

Stav na začiatku
bežnóho

úHovnóho
obdobia

TvoĎa lezeľ PotÉltie
Í€zeÍv

Zrušonie
alebo

znĺženie
rgmľ

Stav na konci
bečnóho účtovnóho

obdobla

Na nevýakturované dodávky 22 546,61 n653,74 17 764,65 2 781,96 24653,74

Na nevylerpané dovolenky
vrátane poistného

87 859,42 93 370,93 87 859,42 0,00 93 370,93

Na odmeny wátane poistného 43 688,63 2A7U,18 22424,45 21264,18 20784,'.18

äkonnó rozeruy spolu í54 094.66 í36 808.85 t28 ĺu8 52 2t0t8.1! í38 808.85

ostatná rusľy spolu 000 0-00 0.00 0.00 0.00

Rezsľy spolu í54 094.66 í36 808.85 í28 018.52 2tÍna8,1l l38 noB ĺ5

Učot 325 - ostatnó záväzky äčiatočný

stav

Pohyb Konečný

Zostatokpdrartok úbytok

325-'| osbtné záväzky náiom 0.00 2413.% 24'1394 000

325-15 oshtnézáväzku 0.00 , L9rO7 2492.cÍl 0m

325-2 ostatné záväzku ilicenčná zmluw) 17 605.í6 197 í83 85 198 396 72 16 392.29

Soolu í7 605.t6 202 089.86 203 302.73 ĺ8 392.m

Učot 379 - lné záväzlty äčlatočný
stav

Pohyb Konečný

Zogtatokpŕrastok úbvtok

37$ĺ101 lné áväzkv voči orac. 663 75 7 87845 7 877.02 663.'18

37o.'l í 05 lná záväzkv-nešneeifikovaná nlatbv 0Ín 500.00 500.00 0.m

379-1106 lné záväzkv Allianz 0m 4 352.56 4 352.56 0.00

379-1'ĺ08 odmenv členov snrávnď radv 5U2.20 66 744.66 66 525.31 6 061.55

379.'l'ĺ09 Peňažná náhrada -odborv 0.m 1950.00 1 950.00 000

Soolu 6 505.95 8.i l23.B7 8í 204_89 8724,7X

Druh záv&kov
Stav na konci

Bďnóho účtovného oMobia Bezprostredne predchádzalúceho
úč'tovného obdobia

Zäuäz(y po lehote splatnosli 95 687.52 95227 n
Zäväzky do lehoty splatnosti so zostalkovou
dobou splahosli do iedného roka

357 565,32 393 974,91

Krátkodobé záväzky spolu 153252.81 489 202.68

Záväy'ĺ.y so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vĺ'átane

14170,62 ĺ7 195'50
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Záväzky so zostatkovou dobou splalnosti viac
ako päť rokov

0,00 0,00

Dlhodobé záväzky spolu 1^17it2 t7 í05 50

Krátkodobó a dlhodobó záväzky spolu Ä67 L23.t6 506 3C8 tB

d) Prehľad o výške záväzkov do lehoý splatnosti a po lehote splatnosti

e) Sociálny fond

f) Prehľad o bankových úveroch

Nemá vecnú náplň.

g) PrehÍad o významných poloŽkách časového rozllšenia

Dluh záväzkov äväzky do

lehďy spldnosti

Záväzky po

lehote splatnosti

Konečný

Zostatok

321 Dodávatelia 47 511.66 95 687.52 143 't99.18

325 ostatné záuäzkv 'ĺ6 392.29 0.00 16 392 29

326 Nevvfakturovaná dodávkv 259 39 0^00 259 39

33'ĺ Zameslnanci 134 011.40 0.00 134 0'l ĺ .40

333 ostatné zäväzkv voči zamestnancom 0.00 0.00 0.00

336 7áväzkv s inštilt'leiami soc zahcznečenia 91 797 44 000 91797.M

341 Daň z oriimov í 35í 04 000 135íM
342 ostatné oriame dane 2í 531 55 0,00 21 53ĺ 55

343 Daň z oridanei hodnotv 35 869 92 0.00 35 869.92

346 Dotácie a ostatné zúčtovania so ŠR 2 't 15.S0 0.00 2't15,S0

379 lné zäuäzku 6724.73 0.00 6724,73

Celkovó záväzlĺv 357 565.32 95 687.s2 153252.U

Sociálny Íond Bďné úč'tovné obdobie
Bezproďredne ptedchádzaJúce

účtovné obdobie

Stav k pĺvému dňu účtovného obdobia í7 í95'50 I 866.20

Tvoľba na ťarchu nákladov 21 403 00 2í 698 ít
Tvorba zo lsku 0.00 000
Čerpanie ?t 4?7 88 14 3M 81

Stav k poslednómu dňu účtovného obdobla 11170.82 ĺ7 ĺ95.50

Výdavky budúcich obdobĺ Stav účlu k 31.12.202ĺ

cestovné výdavkv za ĺok202l 1 717 61

ostatné ĺežiiné výdavkv za rok 202'| 78 54

VÚdavkv budúcich období ĺ 796_í5
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Položky výnosov budúclch obdobÍ z dôvodu

Stav na koncl
bezpĺorfuedne

prodchá&aiúceh
o účtovnóho

obdobla

Plĺratt$ Úrytry

Stav na koncl
belnÓho

účtovnóho
oMobla

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého maietku 0,00 0,00 0,00 0,00

dlhodobého majeĺ<u obstaraného z dotácie 61 400,94 0,00 36 8ô5,04 24 535,90

dlhodobého majetku obstananého z flnančného daru 0,00 0,00 0,00 0,00

dotácie zo štátneho ľozpočtu alebo z prostĺiedkov

Európskejúnie
0,00 1 833 334,00 1 833 334,00 0,00

dotácie z ĺozpočtu oboe alebo z rozpočtu vyŠšieho

územnóho oelku
0,00 0,00 0,00 0,00

dar - testy 0,00 159,50 12J6 146,74

grantu 0,00 76 502,69 0,00 76 502,69

podielu zaplatenej dane 0,00 0,00 0,00 0,00

dlhodobého maieťĺu obstaraného z podielu

zaplatene! dane
0,00 0,00 0,00 0,00

nepouätého sponzoĺsklho 0,00 0,00 0,00 0,00

dlhodobého majeilĺu obstaraného zo sponzoĺského 0,00 0,00 0,00 0,00

spravďajský servis Íakturovaný odbeĺateľom 25 861,54 68 069,87 52 854'ĺ0 41 077,31

Spolu tl2648 í 978 06ô'06 í 923 065'90 1n262,31

ĺ5) Plehl'ad o významných poloŽkách Yýnosov budúclch období v členenÍ na|ĺÉ na

ís) Úda|e o majďĺu prena|atom formou ílnančnóho prenájmu, a to

Tlďová agentúna nemá žiadny majetok prenajaý íormou finančného pĺenájmu

čl. v
lnformácie, ktoré dopÍňa|ú a vysvďľujú údaje vo výkaze ziskov a sffit

('l) Prehtäd trlleb za vlastné výkony a tovar s uvedením lch opisu a vyčĺslením hodno$ tržleb podl'a |ednotllvých
hlavných druhov výrobkov, sluŽieb hlavneJ činnostl a podnIkatelbkej člnnostl účtovne| |ednotky.

Prehlad tŽleb podľa hlavnej a zdaňovanei člnnost! Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná
činnosť

Spolu

601 TrŽbv za vlastné výrobky 000 4 089.00 4 089.00

602 Tŕbv z oĺedaia služieb 2 383 691.40 8í 465.00 2 465 156 40

Soolu 2 383 69t.tlo 8t 554.00 21892[5.n
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(2) Opls a vyčĺslenle hodnďy významných polďlek priJďých darov, osobitných výnosov' zákonných poplatkw a lných
ostatných výnosov.

ostatnó Výnory BeŽná účtovnó obdoble

M1 Zmluvné ookutv a ognále 266./ĺ5

643 Platbv za odoisané oohÍadávkv t7 77

M6 Priiané ĺtarv 7225A

649 lné ostatné vÝnosv 598.44

652 Výnosv z dlhďobého finančného maieťĺu 4502.62

658 Vúnosv z náimu maielku 62 883.60

(3} Prehľad dotáciÍ a grantov' l(oÉ účtovná Jednotka prijala v priebehu bežnóho účtovného obdobla.

a)doÉcie

b)granty

Pliiató oŕso€tílľ Bdnó účtovnó obdobie

662 Priiatéprlspevkv od inÝď oroanizáciĺ 23 484,31

Soolu 2348/'31

({) opis a suma významných poloäek Íinančných výnosov; uvádza 3a ei celková suma kuzových ziskov, pňčom
osobitne sa uvádza hodnota kuzových zIskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná ávierka.

Finančné Yýnosy Bežnó účtovnó obdobIe

644 Úrokv 35.48

645 Kuzové zisky 91,43

z ĺoho kurzová ziskv ku dňu zostavenia účlovnei ávierkv 000

(5) opis a vyčíslenie hďnoty významných položlek nákladov, nákladov na ostatné služby' osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.

Významné poloŽky nákladov Bgžnl účtovné obdoble

50ĺ Sootreba materiálu 37 956 89

5ĺ1 ooravv a udržovanie 4 975.89

512 Cestovné 60 572.97

5í3 Nákladv na mnrezenláĺĺtl 18F'977

Pľ[até dotácle Bežné Účtovné obdoble

MK sR - prĺspevok na beŽné výdavky na poskyttutie sluŽeb vo vereinom záuime 2197 74313

MK SR _ orĺsoevok na kaoitálové vÝdavkv na ooskvhutie sluäeb vo veĺeinom záuime 36 8ô5.04

MH SR - finančná náhrada AG testv 2't0.00

Soolu 2234818.17
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518 Ostatné sluŽbv 1 r97 9A7 U
sofrvár 10 183 87

. oďtovné 1625.53

- vÝkonv sooiov 16 996.89

- intemet 29 953.19

- zahraničné aoenlúrv 9562í 1n

- náiomné vr. služeb sooi. s náimom 360 240 81

- inÍormačné a orekladatelské službv 18[74932

. mediálne sooluoráce. nľmaoácia. reklama . inzercia 294 350 95

- llcenčné zmluvv 197't83.85

- údržba soflvéru 51 795 66

- ooradenstvo 15 000.00

- audĺtorské sluŽbv 13 800.m

- audit kvbemetickei bezoďnosti 4 800.m

. orávne službv 9600m

. dmrava. DrsDrave 3 969 56

. školenie. kurzv. semináre. konferencie 2933n
- administĺatlvne a režiiné nákladv 3 538.65

.ostahá sluŽbv 4 877,85

.Grant EP í6 766.94

\lÝznamné položky osobných nákladov Bežné účtovné obdoble

521 Mzdové nákladv ) )75577 91

524 Zákonné sociálne ooistenie 798 700 57

525 osĺaĺné sociálne noishnie - DDS 1 7L7 9e

527 Zákonné soclálne nákladv 109 923 17

528 ťhĺatná sociálne náklaĺlv - neňažná náhrada rrlľrnrnm I 950.00

Významné položky ostatných nákladov BeŽnó účtovné obdobie

542 ostatné pokuty a penále 4 R76 R3

543 odoisanie ooh]adávkv 155 00

548 Manká a škďv 50 ÁA

549 lná ostatné nákladv 'ĺ09 4í2 18

- nrenočel koeficienlu 1n?. Ä)Ä Á?

. nákladv na ooistenie motorovÝch voldiel 3 077 46

- nákladv na noislenie lieŕnhnÝnh náklaĺínv _ zahr nrannvnA cestv 'l 068.5ĺ

- iné oslalné nákladv 1Mí 69

Odpisy Boŕnó účtovné obdobie

551 Odpisy 57 897,26
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(6) Pĺehľad o účele a výške použltla podlelu zaplatenei dane za bežné účtovné obdoble.

Tlačová agentúna Slovenskej ĺepubliky nie !e prijlmateľom 2%-ného pĺijatého podielu zaplatenej dane.

(7) opis a 3uma významných poloŽlek finančných nákIadov; uvádza sa aj celková sumalĺuzových sttát' prlčom osobltne

si uvádza hodnota kuzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavu|e účtovná závlerka.

Flnančné náklady Bežné úč{ovnó obdoble

545 Kuzové slĺaty 250,56

z toho kuzové sľaty ku dňu zostavenla účtovnej závieĺky 56,09

(8} V úÚtovneJ |ednďke, ktorá má povinnoď overenia účtovne| závlerky audĺtorom, sa uvedle vymedzenie a suma

nákladov za účtovné obdoble v členenĺ na náklady za

&dnotllvé drufi nákladov za Suma

účtovnejávieĺky 13 800,00

uisťovacie audĺtorské sluŽby okrem overenia účtovnej závierky

sÚvĺsiace audltorské sluŽby

dďové poradens$o

ostatnó neaudltoĺské sluŽby

Spolu ĺ3 800'00

ä.v
Opis údajov na podsúvahových úč:toch

Významné položky prena|atého majetku, maietku prijatóho do úschovy, odpĺsané pohľadávky a pľÍpadné ďallle polďky.

a) Prenajatý maietok- výpožička kopĺrovaclch strojov, SW Softip vo výške 32 201'31 €
b) odpisané pohľadávky vo výške 'l10 783'74 €
c) Dthďobýdĺobnýmaietok 339277,22e.

čl. vl

ĎaEie inÍormácie

(1) ople a hodnota lných aktĺv, Korými sa ĺozumie moŽný ĺrnjetok, lĺtoý vznikol v dôslďku minulých udalostĺ a ktorého

existencia alebo úastnlctro závisl od toho, či nastane alebo nenastane jďna alebo viac rristých udalostl v budtrcnosti, ktorých

vznik neávisi ď účtovnej jednotky; týmito inými aktivami sú naprlklad pÉva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv,

koncesionánskych zmlúv, liĺ:enčných zmlúv, pÉva z investovania prostriedkov ziskaných oslobodenlm od dane z prljmov.

Tlačová agentúra neočakáva žiaden majetok z práva zo seľvisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných

zmlúv, práva z investovania prostriedkov zĺskaných oslobodenĺm od dane z prijmov,

(2) opis a hodnota lných pasĺv vyplývajúcich zo súdnych ĺozhodnutl, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych

predpisov, z ručenia podÍa jďnotlivýoh druhov ručenia; takýmito inými pasĺvami sú:

a) Tlačová agentúna Slovenskej ĺepubliky neposlq1tla Žiadne ručenie zazäuäzky alebo záruky' ktoÉ by jejvyplynulizo všeobecne

záväzných ppdpisov alebo zmlúv a neboli by uvedené v sÚvahe.

b) záväzky alebo pÉvo vyplývajúce zo súdnych sporov
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obchodrnprávne spory

Tlačová agentúra Slovenskej republiky rceviduje Žiďen obchodnoprávny spor'

(3) opls výrnamných poIožiek ostatných finančných povinnostĺ, ktoĺé sa neslďujú v účtovnictve a neuvádzajú sa v súvahe;
pri každej poloŽke sa uvädzajej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osÔb, a to

a) pvinnosť z devĺzových termlnovaných obchodov a iných finančných deĺivátov,

b) pvlnnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrď určité pĺodukty alebo sltžby, naprlklad z dodávateÍských alebo

odberateľských zmlúv,

d) pvinnosťz leasingovýoh, nájomných, seruisných, pistných, koncesionáĺskych, licenčných zmlÚv a podobných zmlúv,

e) iné povinnosĺi.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky nemá Žiadnu prävnu pvinnosť vyplývajúcu z vyššie uvedených bodov a)-e).

ĎaBie informácie k bodu 3):

Majetok TASR nezachy{ený v súvahe

Tlďová agentúra Slovenskej ĺepubliky v súlade so zákonom č. 385/2008 Z' z. uchováva a spristupňuje zhromaždené informácie,

ktoĺé zaznamenávajú politickó, kuľlúme, spločenské dianie. lnfoĺmácie sú uloŽené v aľchive a boll zdigitalizované. lde o negatlvy

fotognaĺii, Íotogrďe, teleÍoÉ, mikĺofiše, textové spÉW, novinové výstĺiž|ĺy. Výsledkom digiblizácie bolo spolu ĺ 536 an
digitálnych objelĺtov. Archiv TASR predstavuje:

2D obiekty:
.Fotogrďe:60 000
oNegatĺvy: 575 000
omikĺofše: 205 000 jednotio*

odiapozitlvy: I000
textová objekty:
agentúme spráuy
250 000
knlhy:
200 kníh
Novlny a časoplsy
Spolu : 3300 novĺn - 156 000 člänkov a 282 000 článkov.

Spôsob vfuočtu dane z pľijmov:

TASR vedie Účtovnlctvo za hlavnú činnosť, ktorá nie je pĺedmetom dane z prijmov a za zdaňovanú činnosť.

Kreditné Úroky na bankových účtoch boli zdanené zrážkovou daňou, čim bola daňová povinnosť splnená.

lnÍormácie o skubčnostiach, ktoÉ môžu významným spôsobom ovplyvniťÍinančnÚ situáciu:

netýka sa.

(4) Ptehľad nehnutelhých kultúmych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastnĺďve účtovne| |ednďky.

Tlačová agentúra nemá v spÉve ani vo vlastnĺďve žiadnu nehnuteľnú kultúmu pamiatku'

(5) lnformácie o významných skutočnostiach, ktoré nastell medzI dňom, ku ktoľému sa zostavu|e účtovná závleilĺa
a dňom jej zootavenla.

Po dátume účtovnei závierky došlo k zmono na postoch v Správnej nade, kďŽe podľa čl. 2 ods. 3 Rokovacleho poľiadku Správnei
rady TASR si predsedu a podpredsedu zo svojich členov voll Spĺávna rada nadplovičnou väčšlnou hlasov všetkých členov.
Predseda a pdpĺedseda sú voleni na obdobie iedného ĺoka a môžu byť zvolenl opakovane. Správna nada TASR si na oMobie
od 1,3.2022do28.2.2023 za svojho prcdsedu alolila PhDr. Jozef Bednára, PhD. a za podpredsedu lng' Ladislava Mikuša'
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Pandémia covlD-19, ktorú spôsobib rozšlrenie koĺonavlrusu do cebho sveta, pokĺačuje aj v oku 20?2. Jel negatlvne dopady
nadobudli veké rozmery. V pdebehu roku 2021 bola pandemická situácia na Slovensku, ale aJ v celej EurÓpe veľmi negatlvna ale
tento trend v prvých mesiacoch ĺokafrZ? už pokrďuje miemeJšĺm tempom. Negatĺvnym dopadom pandémie je aj zvyšuJúca sa
inflácia' V roku 2022 preto očakávame vyššie náklady na náiomné, ďalšie sluŽby a valorizáciu miezd.

V súvislosti s vclinovým konÍliktom na Uknajine wdenie TASR urobilo analýzu možných účinkov a následkov na činnosť TASR
a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepĺiaznivé dopady (okrem ľastucich cien vstupov, najmä pohonných hmôt,

energii, materiálov, tovarov a sIužieb). Vedenie TASR nepĺedpokladä významné ohĺozenie pĺedpokladu neprehŽitého
pokračovania v činnosti v blizkej budÚcnosti, (t'j. počas nasledujúcich 12 meslacov od dátumu zostavenla účtovnej závieĺky).
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Príloha č. 2

Stanovisko správnej rady TASR k vyhodnoteniu plnenia úloh TASR ak výsledku
hospodárenia TASR za rok 2o2L



Správna rada Tlačove| agentúry SlovenskeJ republiky

Stanovisko

SprávneJ rady Tlďovei agerrtrĺry Slovenske| ľepubllky k rĺyhodnoteniu plnenia hlavných úloh

TASR a k výsledku hospodárcnia TASR za rok 2021 podľa par. 5 ods. 11 pĺsm. c) zákona č. 385/2008

Z. z. o Tlačovei agenture Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.

Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len Správna rada) sa podľa par. 12, ods.

1 a 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 uýsledkamijej hospodárenia a prerokovala Výročnú správu o činnosti a hospodáreníTASR

na svojom zasadnutí dňa 26. aprila2022.

Správna rada konštatovala, že TASR vykonávala svoju činnosť v súlade so zriadbvacím zákonom

385/2oo8 7. z. asplnila zákonom uložené povinnosti tak v oblasti služieb verejnosti i úloh vo

verejnom záujme. Agentúra zabezpečovala nepretržité informovanie o dianí na Slovensku

iv zahraničí, prinášala celistvé informácie o udalostiach doma ivo svete, a to bez ohľadu na

komerčnú hodnotu informácií.

TASR počas celého roka 2021 vyhľadávala aktuálne, včasné, overené, neskreslené a nestranné

informácie, ktoré spracovávala formou textorrrých súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazorných

záznamov, obrazových záznamov, živých prenosov a následne tieto správy sprostredkúvala

vo svojom agentúrnom spravodajstve a na svojom webovom sĺd!e. Zhromaždené informácie

uchovávala a sprístupňovala.

Tlačová agentúra vyhľadávala a spracovávala informácie z územia Slovenskej republiky o

spoločenshých, kultúrnych, hospodárskych, politlckých a športových udalostiach na celoštátnej úrovni

a na regionálnej úrovni. Agentúra informovala o činnosti orgánov verejnej moci, kultúrnych

aktivĺtách, národnostiach a etnických skupinách, činnosti registrovaných cirkví a sociálne

znev'ýhodnených a rizikových skupinách obyvateľstva. Agentúra prinášala informácie o školswe, vede,

rnýskume, zd ravotníctve, prevencii pred krim i na litou.

Agentúra prinášala informácie o Slovákoch v zahraničĺ a udalostiach v zahraničí, ktoré so
Slovenskom súvisia.

V rámci plnenia úloh vo verejnom záujme Správna rada ocenĺla exportný servis v angličtine, ktorý

pokladá za významný zdroj informácií o Slovensku. Rozširovanle spolupráce so zahraničnými

agentúramivníma Správna rada ako pozitívny krok pre zabezpečovanie informáciÍ z jasných zdrojov.

Servis v mad'arskom jazyku plní úlohu nielen pre národnostnú menšinu, ale ipre médiá v Maďarsku.

Správna rada pokladá informácĺe o dianí v Európskej únii a v jej orgánoch za veľmi dôležité. Zapojenie

sa do medzinárodných projektov Konferencia o bezpečnosti Európy a Európsky Newsroom preto

chápe ako správnu a užitočnú iniciatívu tak pre prísun informácií, ale ifinancií pre agentúru.

Správna rada pozitívne hodnotĺ výkon redaktorov i manažmentu pri arládaní pandémie covlD-19.



Správna rada nezaznamenala žiadne rĺýznamné rĺýhrady; čl sťažnosti voči informáciám TASR, ktoré

by sa ukázali ako opodstatnené. Spravodajstvo TASR bolo slobodné a nezávislé. Nebolo v prospech

Žiadnej politickej, hospodárskej, náboŽenskej, etnickej alebo inej záujmovej skupiny, anl proti nej.

Na základe Smernice vlády SR, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o
vyhlásení vojnového stavu, vrýnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa
teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky schvá]enou uznesením vlády 572 z L3,
decembra 2oI7, je TASR subjektom zaradeným do systému vyrozumenia v prípade vzniku krízových
NepretrŽitá garanciä informácií z kvalitného rozpoznateľného zdroja je v dnešnej dobe v'ýznamnou
agendou štátu vo vzťahu k svojim občanom.

Správna rada poukázala na vysokú kvalitu a vwáženosť informácií TASR pri informovanĺ
o aktivitách prezidentky, parlamentu ivlády, o súdnych kauzách, ekonomických balíkoch pomoci, ale
io rĺýznamných športovrých podujatiach, na ktoných dosiahlo Slovensko mimoriadne úspechy.
členovia rady zároveň poukázali na celistvosť informácií agentúry ktorá poknýva aj udatosti
v regiónoch, ktoré z vytvárajú kompletný obraz o dianí na Slovensku.

Regionálne spravodajstvo je potrebné podľa členov rady naďalej rozvĺjať a skvalitňovať.

Agentúrne spravodajstvo TASR bolo vwážené, pluralitné a objektívne a rešpektovalo právo na

informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru
a nábožensWo, 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 silné postavenie TASR na mediálnom trhu a skutočnost, že TASR je pre médiá
dôleŽitým zdrojom informáciĺ.

Význam TASR, ktorá prlnáša informácie postavené na faktoch a kvalitných zdrojoch, v dnešnej
dobe rastie. TASR má na mediálnom trhu nezastupiteľnú úlohu. Je preto potrebné, aby si udržala svoj
kredit a aby bol zachovaný systém jej financovania.

Správna rada s odstupom času konštatuje, že rozhodnutie o prevzatí 100% spoločnosti Teraz
Média bolo manažérsky správne a úspešné rozhodnutie. Dcérska spoločnosť Teraz Media prináša
prostredníctvom webov, relácií a živých prenosov podujatí nespoplatnené informácie pre verejnosť
a plní službu verejnosti.

Správna rada vpdvihuje aktivitu manažmentu pri Wriešení problému so zastaraným systémom
Typlan, ktoný hrozil fatálnym zlyhaním. Upozorňuje na to, že pri takýchto investíciách je potrebná

vyššia súčinnosť štátu, kedže samotná agentúra nemôže vygenerovať dostatok prostriedkov na

vyWorenie redakčného systému, ale naprĺklad aj zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti v zmysle
zákona.

TASR vykonávala svoju činnosť hospodárne a efektĺvne. TASR zostavila návrh rozpočtu prĺjmov
a výdavkov na rok 2o2Lv zmysle 5 5 ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej
republiky a o zmene niektoných zákonov.



Celkové prĺjmy boli vykázané vo výške 5577 577 EUR, v'ýdavky dosiahli výšku 5 3t1-8/;2 EUR a

konečný prebytok bol vykázaný vo výške 265 735 EUR.

V zmysle 9 7 zákona č. 385/2008 7. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene
niektoných zákonov v znení neskorších predpisov bolvýsledok hospodárenia za rok 2o2L,t.j. zisk po
zdanení vo výške 7 286,92 EUR prevedený do rezervného fondu.

Správna rada zobrala na vedomie, že nezávislý audit konštatoval, že účtovná závierka poskytuje vo
všetkých uýznamných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie TASR k 31. decembru
202L a v'ýsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o
účtovnĺcwe.

Správna rada pozitÍvne hodnotí prácu a výsledky TASR, vnĺma ju ako pevný pilier verejnoprávnosti
na Slovensku a odporúča novému manažmentu TASR, aby v nastúpenom trende pokračoval aj
v d'alších obdobiach.

Bratislava, 26, aprila 2022

PhDr. Jozef Bed PhD.
predseda SpráVnej rady
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky



tasr a

Príloha č. 3

Uznesenie správnej rady TASR č. 02ĺ26104ĺ2022



Správna rada Tlačovei agentúry Slovenskej republiky

U znesenle č'. 02 l 26 l ul 2022

Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej rcpubIlky

k Výročnej správe o činnosti a hospodáreníTlačovej agentúry Slovenskej republiky

za rok 2021

Správna rada TASR v zmysle 5 !.2, ods. t', písm. f) zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre
Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

prerokovala a schválila

na svojom zasadnutí dňa 26. aprila2022 Výročnú správu o činnosti a hospodárenÍTASR za rokilo?,1',

predloženú generálnym riaditeľom PhDr. Vladimírom Puchalom a poveruje predsedu Správnej rady

PhDr. Jozefa Bednára, PhD., aby ju predložil Národnej rade Slovenskej republiky.

ľ
PhDr. Jozef Bednár,
predseda Správnej rady
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky


