
                                                            ZÁPISNICA č. 5 
 
 
                          Z RIADNEHO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY TASR 
                              30. júna  a 1. júla 2009 so začiatkom o 10.00 h 
 
Prítomní členovia správnej rady: Peter Alakša, Eliška Holásková, Boris Chovanec, Vladimír Masár, 
Ján Sand 
Hostia: Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ TASR, Marián Kolár – šéfredaktor, Ing. Ondrej Mravec –  
riaditeľ úseku informatiky 
Miesto konania: Bratislava, Pribinova ul. 25, TASR 
Rokovanie v zmysle čl. 3, 5 ods. 1 a čl. 6 Rokovacieho poriadku Správnej rady zvolala a viedla 
predsedníčka SR TASR E. Holásková. Konštatovala, že sú prítomní všetci členovia SR TASR 
a navrhla program zasadnutia: 
 
UZNESENIE č.16/2009: 
Členovia rady schválili tento program zasadnutia: 
 
1. Komunikačný kódex TASR 

2. Informácie o spravodajskom pokrytí volieb do Európskeho parlamentu 

3. Prezentácia nových funkcií vyhľadávacieho systému Autonomy 

4. Prerokovanie návrhu GR na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku 

5. Informácie o začlenení TASR do národného programu digitalizácie kultúrneho dedičstva 

6. Rôzne 

 
Za: 5                              Proti: 0                                        Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
1. Komunikačný kódex TASR 

 

      Predsedníčka Správnej rady TASR vyzvala generálneho riaditeľa, aby prezentoval predložený 
materiál. 
 
       GR TASR informoval, že Komunikačný kódex  je súčasťou portfólia materiálov, ktoré umožnia 
začleniť agentúru  medzi vyspelé firmy. Synergiou racionality a emocionality – múdrosti a ľudskosti – 
chce tlačová agentúra formovať vnútroagentúrnu kultúru, vzťahy subordinácie i partnerstva, vzťahy 
tlačovej agentúry k externej verejnosti, vzťahy s respondentmi, klientmi, verejným i súkromným 
sektorom,  zahraničné vzťahy, vzťahy nových a dlhoročných zamestnancov, medzigeneračné vzťahy 
i otázky rodovej rovnosti. 
Komunikačný kódex TASR prináša prehľad základných princípov, ktoré opisujú a upravujú 
komunikáciu všetkých zamestnancov. Je to systém odporúčaní, ktoré majú základnú ambíciu: ako sa 
čo najlepšie dorozumieť v jazyku, ktorý spoločne denne používame. 
Tisíce informácií, ktoré agentúra denne spracováva a vydáva v servisoch majú parametre objektivity, 
osobnej nezaujatosti, vyváženosti.  Interpersonálna komunikácia je vždy aj subjektívna, emocionálna.  
Je preto rovnako dôležité vnímať čo hovoríme, ako to hovoríme a ako pri tom pôsobíme. 
Komunikačný kódex obsahuje – čo je komunikácia, zásady komunikácie,  pravidlá internej 
komunikácie, telefonickej a elektronickej komunikácie, písomnej komunikácie ,  ďalej pravidlá  vedenia 
stretnutí, porád a mítingov aj  komunikácie  mimo pracoviska. 
 
           E.Holásková poďakovala generálnemu riaditeľovi  za prezentáciu materiálu a otvorila rozpravu. 
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J. Sand- ocenil predložený materiál, ktorý stanovuje zásady ako má vyzerať komunikácia interná 
i externá. Poznamenal, že Komunikačný kódex  by mohol  poslúžiť aj pre študentov žurnalistiky. 
Vyzdvihol, že  TASR  je úplne nová organizácia, čo sa týka  produktov a služieb a kvalita služieb vždy 
závisí od komunikácie. 
V. Masár –  zhodnotil, že  generálny riaditeľ predložil Správnej rade TASR  kvalitný materiál. Mnohé 
veci  v ňom sú jasné  rozpracované  až príliš  detailne. Takýto materiál  má kultúrny rozmer, ale aj 
právny význam.  
B. Chovanec – uvítal podrobné  spracovanie  Komunikačného kódexu. Z praxe vie, že ak organizácia 
má presne  stanovené pravidlá je to pre ňu  výhoda  napr. pri rozviazaní prac. pomeru so 
zamestnancom,  pri riešení  súdnych sporov,  atď. Poznamenal, že prijatie materiálu posilní  slušnosť 
na pracovisku. 
J. Rezník – informoval členov Správnej rady TASR, že prijaté materiály sú publikované na  intranete,  
a sú záväzné pre všetkých zamestnancov. 
 
 
     Po ukončení rozpravy o Komunikačnom kódexe  predniesla  predsedníčka Správnej  rady TASR 
návrh na uznesenie  a dala o ňom hlasovať.  
 
 
UZNESENIE č.17/2009 
Správna rada TASR po konštruktívnej diskusii prijala  Komunikačný kódex TASR.  
 
 
Za: 5                              Proti: 0                                        Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2. Informácie o spravodajskom pokrytí volieb do Európskeho parlamentu 

     Predsedníčka Správnej rady TASR privítala Mariána Kolára,  šéfredaktora SÚ  a požiadala, aby 
prezentoval predložený materiál. 
 
      Šéfredaktor zdôraznil, že voľby do Európskeho parlamentu (Eurovoľby) boli pre Spravodajský 
úsek TASR jednou z priorít tohto roka. Na ich spracovaní sa podieľala takmer celá Domáca redakcia 
(DR), Obrazová  a videoredakcia (OR) a časť redaktorov Redakcie zahraničného spravodajstva 
(RZS). Navyše, okrem „tradičného“ pokrytia aktu volieb a predvolebnej kampane sa TASR rozhodla 
ponúknuť verejnosti aj nadstavbové informácie, najmä pred samotným konaním volieb na webe. 
Šéfredaktor informoval členov Správnej rady TASR, že približne 2 mesiace pred Eurovoľbami 
absolvovala zodpovedná redaktorka domácej redakcie  seminár, ktorý organizoval SSN a Informačná 
kancelária EP v Bratislave. Zodpovední z týchto inštitúcií vyjasňovali terminológiu; legislatívu – 
porovnanie s inými členskými krajinami;  pohľad čo si majú médiá všímať na Euvoľbách – 
zaujímavosti, predchádzajúce voľby – záujem, účasť; objasňovali tiež metodiku práce s predvolebnými 
prieskumami. 
      Redaktori TASR sa pravidelne zúčastňovali stretnutí s europoslancami – TASR bola prítomná  aj 
na stretnutí vybraných zástupov „z ľudu“ za SR, ktorí mali možnosť predniesť požiadavky, čo by mal 
Europarlament riešiť v nasledujúcom volebnom období. Na stretnutí bol prítomný predseda NRSR 
a väčšina bývalých europoslancov. 
     Mesiac pred eurovoľbami agentúra oslovila  všetkých 17 politických subjektov s požiadavkou na 
krátke rozhovory, predstavenie volebných programov a kľúčových kandidátov.Politické strany 
nepristupovali k propagácii svojich volebných téz a svojich kandidátov príliš iniciatívne. V zóne 
verejného záujmu na web stránke TASR boli  zverejnené  „osvetové“ (nadstavbové) informácie o EP 
(história a vývoj, zákon o voľbách do EP, kompetencie, spôsob volieb, zaujímavosti, vzťahy EP k iným 
EU inštitúciám a pod. 
     S pravidelným infoservisom k Eurovoľbám  SÚ začal začiatkom apríla. 
     V rámci 21 dňovej volebnej kampane agentúra  uverejnila rozhovor s riaditeľom IK EP Róbertom 
Hajšelom,  pripravila materiály o histórii a vývoji EP, objasnila  základné pojmy – stručne, jasne 
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a prehľadne.  Agentúra pripravila Tému. TASR, v ktorej dostali na prezentáciu rovnaký priestor  všetky 
politické subjekty, ktoré nominovali svojich kandidátov do volieb.  
Na volebnom servise v deň volieb pracovalo v domácej redakcii 43 ľudí v Bratislave aj v regiónoch. 
TASR zachytila volebné akty najvyšších ústavných činiteľov, predsedov niektorých politických strán, 
relevantných kandidátov a v regiónoch  redaktori  zmapovali volebné akty ľudí v spravodajsky (pre 
odberateľov) zaujímavých lokalitách (Rómovia, hendikepovaní, prvovoliči, národnostne zmiešané 
územia...). Spravodajcovia boli  v styku s členmi okrskových  a obvodných volebných komisií a úzko 
sme spolupracovali so zapisovateľkou ÚVK Líviou Škultétyovou. Tradične rýchlo TASR  poskytla  
odberateľom  oficiálne výsledky volieb v celej SR, ako aj výsledky v regiónoch. 
       Šéfredaktor vyslovil presvedčenie , že domáca redakcia  TASR zvládla voľby do EP na 
štandardne vysokej úrovni. Vyskytlo sa aj jedno nedorozumenie, kedy Strana zelených  
odprezentovala na svojej webovej stránke nepresný preklad z angličtiny (išlo o priority jej volebného 
programu). Po vzájomnej komunikácii  TASR  túto ich nepresnosť nemusela riešiť opravou našej 
správy. 
     Dominantnou úlohou  redakcie zahraničného spravodajstva  bolo mapovanie Eurovolieb 
v členských krajinách EÚ a exportný servis sprostredkoval dianie v súvislosti s Eurovoľbami na 
Slovensku v anglickom a nemeckom jazyku. 
Redakcia obrazového spravodajstva a videoservisu v súčinnosti s domácou redakciou priebežne 
monitorovala prípravu volieb do EP fotoreportážami z eurovlaku, tematických dní európskeho 
informačného centra v jednotlivých mestách Slovenska  a tlačových besied politických strán. 
     V deň volieb TASR  priniesla mozaiku volebných aktov ústavných činiteľov I.Gašparoviča, P.Pašku, 
R.Fica, vybraných lídrov kandidátnych listín B.Zalu, E.Kukana, eurokomisára J.Figeĺa, lídrov 
politických strán P.Csákyho, M.Dzurindu, P.Hrušovského, J.Slotu aj arcibiskupa Korca. Ďaľšími foto a 
videoreportážami   fotoreportéri  zachytili najmä spektrum voličov- prvovoličov v Nitre, pravidelne 
voliacich starších spoluobčanov v Ždiari, maďarských spoluobčanov v Komárne, nemobilných 
občanov v nemocnici, nevestu zo ženíchom pri volebnom akte, voľby v rómskej komunite na Luniku 9 
v Košiciach.  Agentúra voľby  monitorovala aj v ČR.  TASR  v  nedeľu a pondelok priniesla  vyhlásenia 
ŠÚ a ÚVK k voľbám a vyhlásenia jednotlivých politických strán.  
    M. Kolár zdôraznil, že aj vďaka  vysokej kvalite reportáží, pestrosti servisu a najmä rýchlosti 
vydávania TASR  v deň volieb dominovala v publicite na rozhodujúcich weboch.  
  

E.Holásková poďakovala  M. Kolárovi, šéfredaktorovi  za podrobné zhodnotenie práce 
spravodajského úseku počas volieb do EP  a otvorila rozpravu. 
 
J. Sand-  zdôraznil, že na  výsledkoch práce vidno, že do Eurovolieb bol zaangažovaný celý 
spravodajský úsek. Ocenil kvalitu pokrytia i spracovania  slovného, zvukového i obrazového  
spravodajstva. 

V. Masár- vysoko vyzdvihol prácu agentúry, hoci účasť občanov na voľbách bola nízka.  

M. Kolár – poznamenal, že agentúra robila  materiály  súhrnne. Nešlo o počet správ, ale  textové 
správy boli hutnejšie a obsahovo  nasýtenejšie. 
  
Generálny riaditeľ skonštatoval, že sumárne  agentúra zmapovala  Eurovoľby ešte lepšie, precíznejšie 
a komplexnejšie ako prezidentské voľby, čo vyplynulo z aj vyššieho počtu kandidátov na post 
europoslanca 

Po ukončení rozpravy k informáciám  šéfredaktora spravodajského úseku  o spravodajskom pokrytí 
volieb do Európskeho parlamentu predsedníčka Správnej  rady TASR E. Holásková dala  návrh na 
uznesenie  a dala o ňom hlasovať.  
 
UZNESENIE č.18 /2009 
Správna rada TASR  berie  na vedomie Informácie o spravodajskom pokrytí volieb do Európskeho 
parlamentu. 
 
Za: 5                              Proti: 0                                        Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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3. Prezentácia nových funkcií vyhľadávacieho systému Autonomy 

 

E.Holásková predstavila  riaditeľa  úseku informatiky  Ing. O. Mravca , ktorý  oboznámil členov  
Správnej rady TASR  s novými funkciami  vyhľadávacieho  systému  Autonomy.  

Ing. Mravec – informoval o súčasnom stave budovania   informačných systémov s cieľom zlepšiť 
a zatraktívniť služby klientom. Prezentoval automatické zaraďovanie správ z vnútorného redakčného 
systému, navigáciu v obsahu databáz podľa typu informácie, dátumu, schopnosť triediť podľa zdroja 
a kategórie, fulltextové vyhľadávanie s plnou podporou slovenského jazyka s tvaroslovím,  možnosť 
triedenia výsledkov hľadania podľa relevantnosti k dotazu , možnosť rozšírenia o vyhľadávanie priamo 
v audio, video a multimediálnych súboroch, atď. 
 
Informoval, že na základe katalógu požiadaviek bol spracovaný návrh riešenia, ktorý bol realizovaný 
do štádia spracovania textov, zvukov a obrazov čim vznikol multimediálny servis.     
 
V januári 2008 bol spustený projekt školy,  kde bol vybudovaný samostatný server a databázy pre 
projekt Zóna verejného záujmu a Školské spravodajstvo. 
 
V júni 2008 bol spustený systém vyhľadávania vo fotografiách TASR prostredníctvom systému 
Autonomy a zároveň sa pracuje na spájaní textového spravodajstva spolu s video spravodajstvom. 
 
E.Holásková poďakovala   riaditeľovi úseku techniky - Ing. O. Mravcovi  a otvorila  rozpravu k tomuto 
bodu. 
 
J. Sand – požiadal v rámci rozpravy, či je možné vyhľadať fotky z roku  1976 z havárie lietadla na 
Zlatých pieskoch. 
 
Ing. Mravec –  zadal úlohu a   systém  rýchlo vyhľadal sériu fotografií z tohto leteckého nešťastia.   
 
Keďže neboli ďalšie otázky,  predsedníčka Správnej rady TASR dala hlasovať o uznesení. 
 
UZNESENIE č.19 /2009 
Správna rada TASR  berie  na vedomie  predložený materiál - Prezentáciu nových funkcií 
vyhľadávacieho systému Autonomy.  
 
Za: 5                              Proti: 0                                        Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Rokovanie bolo prerušené a pokračovalo na druhý deň -   1. júla 2009 o 10,00 h. 
 
 
 
        
4. Prerokovanie návrhu GR na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku 
 
 
Predsedníčka Správnej rady TASR vyzvala generálneho riaditeľa, aby prezentoval predložený 
materiál. 
 
Generálny riaditeľ informoval členov Správnej rady o rozhodnutí  manažmentu, že TASR nebude 
prevádzkovať stratové zariadenia v Starom Smokovci, Mýte pod Ďumbierom  a v Borinke a navrhuje  
ich odpredať ako   nepotrebný nehnuteľný majetok. 
Správnej rade TASR predložil  písomné materiály s presnou identifikáciou majetku, odôvodnením  
predaja  a súdno-znalecké posudky zariadení v Starom .Smokovci a v Mýte pod Ďumbierom . 
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Vzhľadom na to, že zariadenia vykazujú dlhodobo stratu  požiadal členov Správnej rady  o schválenie 
odpredaja. 
Predsedníčka Správnej rady TASR poďakovala generálnemu riaditeľovi  za podrobné  zdôvodnenie 
predloženého materiálu a otvorila rozpravu 
 
E.Holásková- sa spýtala generálneho riaditeľa ako bude zabezpečená transparentnosť odpredaja 
stratových nehnuteľností. 
J.Rezník – informácia o odpredaji  nepotrebného  nehnuteľného majetku bude publikovaná v dvoch 
celoštátnych denníkoch a na webových stránkach  v zmysle  štandardných  postupov určených 
zákonom č. č. 176/2004 Z. z.  o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. Vyhrá resp. 
rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. 
B.Chovanec -  v predložených materiáloch v bode „spôsob nakladania s majetkom“ pripomienkoval 
termín primeraná cena.  
P. Alakša -  majetku, ktorý prináša organizácii len stratu, sa treba zbaviť. 
 
Po ukončení rozpravy   predsedníčka Správnej rady TASR  dala hlasovať o uznesení. 
 
UZNESENIE  č.  20 / 2OO9 
Správna rada TASR  schvaľuje zámer predať  nepotrebný nehnuteľný majetok a zaväzuje 
generálneho riaditeľa  postupovať podľa zákona č. l76/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom 
verejnoprávnych inštitúcií 
 
Za: 5                              Proti: 0                                        Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
5. Informácie o začlenení TASR do národného programu digitalizácie kultúrneho dedičstva 
 
E. Holásková požiadala generálneho riaditeľa, aby informoval členov Správnej rady o začlenení TASR 
do národného programu digitalizácie kultúrneho dedičstva 
 
Generálny riaditeľ TASR sa zúčastnil  na  národnej konferencii  o procese   digitalizácie kultúrneho 
dedičstva, ktorú organizovalo  MK SR v Senci . Informoval, že národný program je poňatý ako  veľká 
systémová vec. Zmyslom celého programu je zdigitalizovať, všetky archívy a  depozity  galérií, múzeí, 
archívy STV, SRo  a do programu  je  začlenená aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky. 
Na program je vyčlenených  89 mil. €.  V súčasnosti prebiehajú zbery dát. Štúdia na realizáciu by mala 
byť pripravená  koncom januára 2010. 
Archív  TASR  má cca 3 mil.  archívnych jednotiek. Od  roku 2002 má  TASR   v digitálnej  
a elektronickej podobe archivované textové, zvukové a obrazové materiály. 
 
Predsedníčka Správnej rady TASR poďakovala generálnemu riaditeľovi  za informácie  a otvorila 
rozpravu 
 
 
J. Sand – poukázal na zákon o archívnictve a na náročnosť prác, čo sa týka napr. popisiek pod fotky  
atď... 
J. Rezník –  musí preveriť ako  bude potrebné postupovať s výstrižkami z novín. 
 
Po ukončení rozpravy   predsedníčka Správnej rady TASR  dala hlasovať o uznesení. 
 
UZNESENIE  č.  21 / 2OO9 
Správna rada TASR  vzala na vedomie informácie o začlenení TASR do národného programu 
digitalizácie kultúrneho dedičstva. 
 
Za: 5                              Proti: 0                                        Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
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6. Rôzne 
 
Členovia Správnej rady sa dohodli na termíne augustového zasadnutia - 28.augusta  2009 o 16,00 h.  
 
 
 
Bratislava 01. 07. 2009                                                                  

    

                                                                                                        

Zapísala: E. Holásková                                                                

 

 

Eliška Holásková v. r.  

predsedníčka správnej rady TASR 
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