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1. Identifikácia organizácie 
 
 
Názov:   Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia (TASR) 
Sídlo:   Pribinova 23, 819 28 Bratislava 
 
Generálny riaditeľ:  JUDr. Peter Nedavaška 
Šéfredaktor:  PhDr. Richard Erdőfy 
 
Telefón:  02/5921 0401 
Fax:   02/5296 3405 
e-mail:   sekrgr@tasr.sk 
internetová stránka organizácie: www.tasr.sk 
 
 
Hlavná činnosť: 
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia  je spravodajská informačná agentúra zriadená 
zákonom SNR č. 81/1992 Zb. z 30. januára 1992. 
Platný štatút Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia má účinnosť od 28.apríla 1999. 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia používa skratku TASR. Sídlom tlačovej 
agentúry je Bratislava, Pribinova ul. č. 23. 
 
Základnou úlohou Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia je získavať, spracúvať, 
uchovávať a poskytovať všestranné informácie o udalostiach v SR a zahraničí tak, aby plnili 
požiadavky  objektivity, dôveryhodnosti a rýchleho prístupu v súlade so zákonom č. 81/1966 
Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch. 
 
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
 

Poslaním Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia (ďalej len „TASR“) je 
získavanie, šírenie  a uchovávanie slovného, obrazového a zvukového spravodajstva.   
 
TASR svoje spravodajstvo 
 
získava 

- vlastnými zamestnancami alebo spolupracovníkmi 
- spoluprácou s inými tlačovými agentúrami  
- informáciami z iných médií 
- spracúvaním dokumentačných materiálov (vlastných a inak dostupných – tlač, 

encyklopédie, rozličné dokumenty a pod.) 
- oficiálne oznámenia, stanoviská, vyhlásenia a komuniké 

 
šíri 

- získané spravodajstvo z domova a zo zahraničia, ktoré pokrýva všetky oblasti života - 
politiku, ekonomiku, kultúru, spoločenský život, šport a ďalšie, triedi do databáz, vytvára 
ďalšie dokumentačné databázy a dodáva na základe zmlúv slovom, obrazom i zvukom 
elektronickým médiám, periodickej tlači, ako aj nemediálnym subjektom v Slovenskej 
republike a zahraničí  

- spravodajstvo využíva na vydávanie periodických bulletinov v slovenskom a anglickom  
jazyku, ako aj špecializovaných rešerší, ktoré poskytuje  fyzickým a právnickým osobám  
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- súčasťou spravodajstva TASR je aj platená OTS - originálna textová služba, ktorá slúži 
na  publikovanie platených informácií, najmä komerčného charakteru  

- spracúva a vydáva prehľad článkov domácej tlače  
 
uchováva 

- agentúrne spravodajstvo triedi do databáz a vytvára tak slovné, obrazové a zvukové 
archívy   

     Z hľadiska ďalšieho výhľadu pôsobenia tlačovej agentúry zostáva  prioritou objektívne, rýchle 
a spoľahlivé zabezpečovanie slovného a obrazového spravodajstva  s rozširovaním jeho možností 
v rámci audioservisu a zvyšovanie ponuky služieb pre nemediálnu sféru,  prevádzkovateľov 
internetu a mobilných operátorov. TASR bude pokračovať v operatívnom informovaní 
o prijímaní legislatívnych noriem a ďalších opatrení súvisiacich s členstvom Slovenska v 
Európskej únii. 

     Tlačová agentúra bude aj naďalej vykonávať dôležitú informačnú úlohu štátu, ktorú jej ukladá 
zákon a tou je: 

- vydávať v plnom znení vyhlásenia ústredných štátnych orgánov SR, ak ju o to požiadajú 
- informovať o stanoviskách a oznámeniach štátnych orgánov SR a ich poradných orgánov 

na požiadanie príslušného štátneho orgánu 
 
     Ďalší vývoj a skvalitňovanie služieb tlačovej agentúry je priamoúmerný jej finančným 
možnostiam. Náklady na získavanie, spracúvanie, vysielanie a uchovávanie slovných, obrazových 
a zvukových materiálov sú značné a znásobujú sa aj vzhľadom na rýchly vývoj informačnej 
techniky.  
 
 
3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 
 

Organizácia nemala v roku 2004 uzatvorený s ústredným orgánom kontrakt podľa uznesenia 
vlády SR č. 1067 zo dňa 7. 12. 2001. 
 
 
4. Činnosť organizácie a jej náklady 
 
 

Spravodajskú produkciu TASR v roku 2004 predstavovalo vyše 212 000 slovných, 
grafických, obrazových a zvukových informácií. Na domácom mediálnom trhu a v zahraničí 
si tlačová agentúra udržala postavenie najrešpektovanejšieho informačného zdroja o dianí na 
Slovensku. Ako multimediálna národná informačná inštitúcia je TASR svojou produkciou 
porovnateľná s partnerskými európskymi národnými agentúrami, ktorým podľa dohodnutých 
zmluvných podmienok alebo na výmennej báze sprostredkúva  udalosti na Slovensku. 

 
TASR vykonáva jedinú činnosť a tou je získavanie, šírenie a uchovávanie 

spravodajstva. Na tejto činnosti sa podieľajú tak redakčné, ako aj technické a administratívne 
zložky tlačovej agentúry.  
 
Obsah, tematické členenie a spracúvanie agentúrneho spravodajstva: 

• domáci servis - spravodajstvo  pokrývajúce politické, kultúrne, spoločenské a všeobecné 
oblasti života v SR od vlastných redaktorov a externých prispievateľov. Súčasťou tohto 
servisu sú oficiálne materiály štátnych orgánov SR. 
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• ekonomický servis - ekonomické spravodajstvo z domova a zo zahraničia získavané 
vlastnými redaktormi, prostredníctvom zahraničných agentúr  a zahraničnej tlače.  

• medzinárodný servis - zahraničné spravodajstvo z oblasti politiky, kultúry, spoločnosti 
získavané zo zahraničných agentúr,  médií, vlastných spravodajcov a  externých 
spolupracovníkov  

• športový servis -  -  športové spravodajstvo z domova a zo zahraničia získavané 
vlastnými redaktormi, dopisovateľmi a zo zahraničných agentúr a médií 

• regionálne spravodajstvo získavané od vlastných regionálnych spravodajcov a externých 
spolupracovníkov, mapujúce dianie vo všetkých kútoch Slovenska. Je súčasťou všetkých 
servisov TASR okrem medzinárodného. 

• obrazový servis - fotospravodajstvo z domova a zo zahraničia  získavané vlastnými 
fotoreportémi, externými spolupracovníkmi a zo zahraničných agentúr. Súčasťou servisu 
sú aktuálne grafy. Službou najmä pre časopisy je ponuka fotografických fíčrov na rozličné 
témy. Servis využíva bohatý fotoarchív, obsahujúci domácu aj zahraničnú 
fotodokumentáciu od roku 1945. 

• exportný servis - spravodajstvo v anglickom jazyku je výberom vlastných agentúrnych 
správ a komentárov zo slovenskej tlače  

• TOP spravodajstvo – zaujímavosti zo všetkých oblastí života v SR a zahraničí. Je 
súčasťou domáceho, medzinárodného, športového i zvukového servisu. 

• zvukový servis – je súbor audio záznamov z domova i zahraničia všetkých kategórií, 
ktorý  zabezpečuje autentickosť zachytenia jednotlivých udalostí súčasťou ostatných 
servisov a zabezpečuje autentickosť zachytenia jednotlivých udalostí 

• dokumentačné databázy - uchovávanie agentúrneho spravodajstva a vytváranie 
špecializovaných databáz, spracúvanie rešerší a ďalšie dokumentačné služby.  

 

Databázy:  

- FOND - obsahuje kompletné servisy TASR - Slovakia od januára 1994 do súčasnosti. 
Umožňuje vykonávať retrospektívne rešerše na zadanú tému 

- ĽUDIA - obsahuje biografie osobností z oblasti politického a spoločenského života 
Slovenskej republiky a biografie osobností zo zahraničia 

- ANOT - obsahuje anotácie redakčných a autorských článkov zo slovenskej a českej 
periodickej tlače od 1.1.1990 do 31. 12. 2001. (Od roku 2002 je nahradená prehľadom 
tlače). Umožňuje vykonávať retrospektívne rešerše na zadanú tému 

- EÚ – informácie týkajúce sa činnosti Európskej únie 

- CHRONO - obsahuje chronológie udalostí na rôzne témy, ktoré sa pravidelne 
aktualizujú, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v servisoch TASR 

- MENÁ - obsahuje stručnú charakteristiku jednotlivých krstných mien podľa 
kalendára 

- PARLAMENT - obsahuje informácie týkajúce sa Národnej rady SR 
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- KRAJINY – informácie o vybraných krajinách (politické, hospodárske, história 
a ďalšie) 

- ADRESÁR – vybrané domáce inštitúcie, úrady, banky, poisťovne, médiá a ďalšie 

- DEJINY – výročia domácich a svetových udalostí, história sviatkov a významných 
dní 

- MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE – aktualizované informácie k vybraným 
medzinárodným organizáciám, vrátane ich profilov 

• bulletiny – spravodajský servis spracovaný podľa jednotlivých tém a podľa informačných 
potrieb klientov. Bulletiny sú vydávané v slovenskom a anglickom jazyku 

- Bulletin pre zahraničných Slovákov – týždenný výber najzaujímavejších informácií o dianí na 
Slovensku 

- Denné ekonomické informácie - denný súhrn najdôležitejších ekonomických udalostí doma a 
vo svete. Okrem vlastného agentúrneho spravodajstva obsahuje aktuálne kurzové a 
burzové spravodajstvo, ako aj vybrané ekonomické komentáre z domácej i zahraničnej 
tlače 

- Ekonomika SR - týždenný súhrn dôležitých ekonomických udalostí na Slovensku  
- Banky a Financie - týždenný súhrnný prehľad domácich i svetových udalostí z bankovej a 

finančnej sféry 
- Energetika - týždenný súhrnný prehľad domácich a svetových informácií z oblasti 

energetiky, s možnosťou doplnenia spravodajstva o problematiku vodohospodárstva 
- Automobilový priemysel - týždenný súhrn domácich a zahraničných správ o automobilovom 

priemysle s možnosťou doplnenia o športové spravodajstvo z rovnakej oblasti 
- Daily News Monitor - denný prehľad agentúrneho spravodajstva o politických, 

ekonomických, kultúrnych, diplomatických a športových udalostiach na Slovensku, 
doplnený o anotácie vybraných článkov zo slovenskej tlače 

- Economy and Bussines - týždenný výber ekonomických článkov zo slovenskej tlače doplnený 
o agentúrne spravodajstvo TASR, zahrňujúci finančné a obchodné vzťahy, trendy, 
štatistické ukazovatele, profily slovenských podnikov, zahraničné investície a iné 
informácie o slovenskej ekonomike 

- Slovak Weekly News - týždenný prehľad agentúrneho spravodajstva 
o najdôležitejších udalostiach v Slovenskej republike z oblasti politiky, ekonomiky, kultúry 
a športu 

- Review of the News - týždenný výber správ, komentárov a analýz slovenskej domácej a 
zahraničnej politiky z rôznych zdrojov 

 
Technické zabezpečenie nepretržitého príjmu a vysielania spravodajstva zabezpečuje útvar 

informačných technológíí. 
  

Ako už bolo spomenuté, TASR má iba jednu činnosť, ktorou je získavanie, šírenie 
a uchovávanie agentúrneho spravodajstva. Hospodárením sa radí k príspevkovým organizáciám. 
Sídli v budove, ktorú spravuje a ktorá je majetkom štátu. Tlačová agentúra je rozčlenená na 
hospodárske strediská, v ktorých však sleduje iba vybrané nákladové položky, tržby a výnosy sa 
sledujú kumulatívne. 
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Náklady  na hospodárske strediská vykonávajúce spravodajskú činnosť 

Náklady hospodárske 
stredisko 

materiál cestovné Spoje ostatné spolu 
domáca redakcia 238 756,- 159 388,- 332 391,- 8 809  895,- 9 540 430,- 

medzinárodná redakcia 296 431,- 170 570,- 426 571,- 16 565 245,- 17 458 817,- 

ekonomická redakcia 225 897,- 21 420,- 91 640,- 7 800 102,- 8 139 059,- 

obrazová redakcia 225 203,- 579 760,- 498 216,- 14 611 712,- 15 914 891,- 

športová redakcia 202 759,- 461 229,- 441 703,- 7 750 785,- 8 856 476,- 

regionálna redakcia 273 615,- 742 536,- 877 614,- 8 733 675,- 10 627 440,- 

exportná redakcia  
(servis v anglickom jazyku) 

23 274,- 0,- 9 359,- 4 047 739,- 4 080 372,- 

redakcia dokumentačných 
databáz 

74 395,- 0,- 36 230,- 3 056 150,- 3 166 775,- 

redakcia TOP 72 859,- 86 000,- 27 536,- 1 261 286,- 1 447 681,- 

útvar informačných technológií 140 314,- 13 077,- 2 196 331,- 5 159 096,- 7 508 818,- 

Spravodajský úsek 
(vrátane šéfredaktora 
a sekretariátu) 

 
1 834 923,- 

 
2 274 120,- 

 
4 959 008,- 

 
80 593 914,- 

 
86 661 965,- 

 
Náklady na ostatné hospodárske strediská 

Odbor generálneho 
riaditeľa 

93 896,- 45 055,- 143 006,- 4 940 943,- 5 236 092,- 

Ekonomický odbor 1 243 280,- 29 517,- 43 761,- 22 293 324,- 23 609 882,- 
Odbor odbytu a 
marketingu 

116 270,- 14 354,- 49 980,- 3 650 890,-     3 831 494,- 

 
 
5. Rozpočet organizácie 
 
     Na rok 2004 bol TASR schválený bežný transfer vo výške 40 000 tis. Sk. V rámci tohto limitu 
bolo TASR povolené čerpať na mzdy   14 000 tis. Sk. Ako vyplýva z plnenia rozpočtu príjmov 
a výdavkov tlačová agentúra za rok 2004 čerpala bežný transfer (podpoložka 312001) vo výške 40 
000 tis. Sk, t. j. vo výške 100 % z ročného plánu, pričom na mzdy - 610 vydala finančné 
prostriedky v sume  13 999 tis. Sk, čo percentuálne predstavuje čerpanie vo výške 100 %.   
 
     Schválený   rozpočet  nákladov a  výnosov bol   zostavený  so  stratou vo výške                     
11 000 tis. Sk. Následne bol zostavený upravený rozpočet so stratou vo výške 21 448 tis. Sk, 
pričom z  tejto  sumy 11 000 tis. Sk tvorili odpisy.  
 
     Ako dokumentujú údaje o plnení nákladových a výnosových položiek v nižšie uvedenej 
tabuľke, tlačová agentúra skončila hospodárenie za rok 2004 so stratou vo výške 16 300 tis. Sk, čo 
oproti plánu predstavuje zlepšený hospodársky výsledok o 5 148 tis. Sk. Zlepšený výsledok 
o sumu 145 tis. Sk vykázala aj oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Z podrobnejšieho 
hodnotenia plnenia ekonomických ukazovateľov upraveného rozpočtu a z ich porovnania 
s plánom je zrejmé, že tento výsledok bol zásadne spôsobený vysokou úsporou nákladov 
a v minimálnej miere i prekročením plánu výnosov. 
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Príloha k položke 641 - Bežné transfery na rovnakej vládnej úrovni k podpoložke 641001 

Ukazovateľ R schválený 
rozpočet 2004  

upravený 
rozpočet 2004 

skutočnosť 
k 31.12.2004 

 a Celkom z toho Celkom z toho Celkom z toho 

 d  financované 
transferom zo ŠR  

 financované 
transferom zo ŠR 

 financované 
transferom zo ŠR 

a b 1 2 3 4 5 6 

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej 
organizácie celkom 

1 105 250 40 000 105 602 40 000 106 041 40 000 

Z toho: prevádzkové dotácie  
-- transfery na činnosť (691) 

2 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

– tržby za predaj vlastných výrobkov  
a služieb 

3 64 800 0 65 300 0 64 852 0 

z toho: tržby z prenájmu 4 9 800 0 9 800 0 9 303 0 
– iné ostatné výnosy (649) 5 0 0 20 0 400 0 
z toho: použitie prostriedkov fondu 
reprodukcie 
a rezervného fondu na úhradu nákladov  

6 0 0 0 0 0 0 

zo štátnych fondov 7 0 0 0 0 0 0 
od iných organizácií z prostriedkov ŠR 8 0 0 0 0 0 0 

– tržby z predaja nehmotného 
a hmotného investičného majetku (651) 

9 0 0 0 0 0 0 

Náklady na hlavnú činnosť  
príspevkovej organizácie 

10 116 250 40 000 127 050 40 000 121 960 40 000 

v tom: spotrebované nákupy (50) 11 11 450 8 000 12 226 6 638 11 515 6 412 
z toho: spotreba materiálu (501) 12 2 250 0 3 526 88 3 288 1 239 
z toho: kancelársky potreby 13 400 0 600 0 568 294 
pohonné hmoty 14 750 0 980 0 974 207 
drobný hmotný majetok 15 130 0 700 0 670 57 
spotreba energie (502) 16 9 200 8 000 8 700 6 550 8 227 5 173 
predaný tovar (504) 17 0 0 0 0 0 0 
– služby (51) 18 24 272 12 702 27 284 14 393 26 087 13 747 
z toho: opravy a údržba (511) 19 650 0 1 000 0 734 1 551 
cestovné (512) 20 2 580 0 2 580 0 2 363 456 
náklady na reprezentáciu (513) 21 100 0 100 0 28 3 
ostatné služby (518) 22 20 942 12 702 23 604 14 393 22 962 11 737 
z toho: výkony spojov 23 5 200 4 500 5 500 4 500 5 196 4 237 
nájomné 24 1 897 0 1 750 0 1 728 283 
drobný nehmotný investičný majetok 25 100 0 100 0 43 0 
– osobné náklady (52) 26 64 918 19 298 72 180 18 919 71 082 19 488 
z toho mzdové (521) 27 46 770 14 000 52 000 14 021 52 347 14 590 
z toho: na základe dohôd o prácach  
vykonávaných mimo pracovného pomeru 

28 1 700 0 2 000 21 1 937 590 

náklady na sociálne poistenie (524+525) 29 15 748 4 898 17 400 4 898 16 387 4 898 
sociálne náklady (527+528) 30 2 400 400 2 780 0 2 348 0 
z toho: príspevok na stravovanie 31 1 680 0 1 900 0 1 735 0 
– dane a poplatky (53) 32 430 0 280 0 211 14 
– ostatné náklady (54) 33 4 180 0 4 080 50 2 217 339 

– odpisy, predaný majetok a rezervy (55) 34 11 000 0 11 000 0 10 848 0 
z toho: odpisy nehmotného a hmotného  
investičného majetku (551) 

35 11 000 0 11 000 0 10 848 0 

zostatková cena predaného nehmotného 
a hmotného investičného majetku (552)  

36 0 0 0 0 0 0 

Hospodársky výsledok (r.1 - r.10) 37 -11 000 0 -21 448 0 -15 919 0 

Splatná daň z príjmov (591)  0 0 0 0 381 0 

Výsledok hospodárenia po zdanení  -11 000 0 -21 448  -16 300 0 
Odvody spolu 38 0 0 0 0 0 0 
z toho: odvod z činnosti (z r.37) 39 0 0 0 0 0 0 
Odpisy (neuplatnené v nákladoch z dôvodu  
pozastavenia a odpisovania) 

40 0 0 0 0 0 0 



 9 

     Tlačová agentúra teda za rok 2004 dosiahla  vlastné výnosy vo výške 66 041 tis. Sk, čím ročný 
plán splnila na 100,7 %. Ako sme už uviedli v predchádzajúcich hodnoteniach, obmedzený 
mediálny trh neumožňuje tlačovej agentúre zvyšovať vlastné tržby za predaj spravodajstva, čo 
dokumentuje i porovnanie s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, keď tržby zostali 
približne na rovnakej úrovni. Napriek tomu konečný výsledok je z hľadiska agentúry pozitívny, 
keďže analýzy pri zostavovaní návrhu rozpočtu  predpokladali v tržbách na rok 2004 oveľa väčší 
prepad. Nepriaznivý vývoj nastal za hodnotené obdobie v tržbách za prenájmy, čo dokumentuje 
plnenie vo výške 94,9 %. Toto je výsledkom postupného znižovania počtu nájomcov v priebehu 
roku 2004, a to vzhľadom na  prestavbu nábrežia Dunaja. Z uvedeného vyplývajú dočasné 
obmedzenia pre nájomcov, čo spôsobuje stratu záujmu o túto lokalitu. Do ostatných výnosov 
boli zúčtované sumy, ktoré svojím objemom ovplyvnili hospodársky výsledok iba minimálne.   
  
      Na konečnom hospodárskom výsledku sa jednotlivé nákladové položky podieľali takto:     
 

Spotrebované nákupy (úč. sk. 50)                                        upravený rozpočet            12 226 tis. Sk 

                                                                                     skutočnosť k 31.12.2004  11 515  tis. Sk            

                                                                                     čerpanie                                   94,2  % 

Percentuálne  čerpanie  tejto  účtovnej  skupiny dosiahlo za rok 2004  94,2  %. Na tomto 
priaznivom výsledku sa podieľalo čerpanie v oboch položkách tejto skupiny. Čerpanie položky 
spotreba materiálu bolo vykázané vo výške  93,3 % a čerpanie položky energie dosiahlo 94,6 %.  
 

Služby (úč. sk. 51)                                                            upravený rozpočet           27 284 tis. Sk 

                                                                                     skutočnosť k 31.12.2004  26 087 tis. Sk 

                                                                                     čerpanie                                    95,6 % 

Ako vyplýva z uvedených údajov aj čerpanie tejto skupiny bolo v súlade s plánom. Z rozboru 
jednotlivých položiek tejto skupiny je zrejmé, že čerpanie položky opravy a údržba bolo 
v porovnaní s plánom nižšie o  266 tis. Sk, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie vo 
výške 73,4 %. Na cestovné tlačová agentúra vynaložila náklady vo výške 2 363 tis. Sk, čo 
percentuálne predstavuje čerpanie plánu vo výške  91,6 %, a z toho vyplývajúca úspora dosiahla 
217 tis. Sk. Na reprezentačné boli zúčtované náklady vo výške 28  tis. Sk,  v porovnaní s plánom 
to predstavuje čerpanie vo výške 28 %. Vývoj v položke služby bol rovnako priaznivý,  čo 
dokumentuje úspora vo výške 642 tis. Sk, pri percentuálnom plnení vo výške 97,3 %. 

Osobné  náklady (úč. sk. 52)                                             upravený rozpočet           72 180 tis. Sk 

                                                                                    skutočnosť k 31.12.2004   71 082 tis. Sk 

                                                                                    čerpanie                                    98,5 % 

TASR v súčasnosti zamestnáva cca 185 osôb interne a cca ďalších  110  ako externých 
zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru. Ako  vyplýva z tabuľky uvedenej v časti 6 – Personálne otázky, za rok 2004 dosiahol 
priemerný evidenčný počet  zamestnancov  vo  fyzických osobách 195 osôb, čo oproti plánu 
predstavuje  pokles  o  5  osôb. Uvedený pokles zamestnancov sa pozitívne prejavil na čerpaní 
mzdových nákladov. Na druhej strane  výšku tejto skupiny negatívne ovplyvnilo preúčtovanie 
nákladov na  zahraničných  spravodajcov  z  ostatných nákladov (úč. sk. 54 - v súlade s účtovným 
predpisom,  v sume 2 133 tis. Sk, a to v závere roka 2004, čo už nebolo možné premietnuť do 
úpravy plánu. Okrem tejto položky bola do mzdových  nákladov zúčtovaná aj suma za 
nevyčerpané dovolenky vo výške 99 tis. Sk. Aj v  dôsledku týchto skutočností bol plán mzdových 
nákladov čerpaný na 100,7 %.  



 10 

Z hodnotenia čerpania plánu tejto nákladovej skupiny ako celku vyplýva, že plán bol 
čerpaný na 98,5 % a výška úspory dosiahla 1 098 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2003 klesli 
osobné náklady o 3 873 tis. Sk 

Dane a poplatky (úč. sk. 53)                                               upravený rozpočet                280 tis. Sk 

                                                                                      skutočnosť k 31.12.2004        211 tis. Sk 

                                                                                      čerpanie                                   75,4 %  

Vývoj tejto účtovnej skupiny v sledovanom období bol v súlade s plánom, čo dokumentuje 
percentuálne čerpanie vykázané vo výške 75,4 %. 

Ostatné náklady (úč. sk. 54)                                              upravený rozpočet             4 080 tis. Sk 

                                                                                     skutočnosť k 31.12.2004     2 217 tis. Sk 

                                                                                     čerpanie                                   54,3 % 

Vzhľadom na už spomínané preúčtovanie valutovej časti mzdy zahraničných spravodajcov do 
osobných  nákladov (úč. sk. 51)  čerpanie  plánu tejto súhrnnej položky bolo vykázané vo výške 
54,3 %. 
 

Odpisy HIM a NIM  (úč. sk. 55)                                      upravený rozpočet            11 000  tis. Sk 

                                                                                     skutočnosť k 31.12.2004    10 848 tis. Sk 

                                                                                     čerpanie                                   98,6 % 
 

TASR tvorí odpisy pravidelne mesačne rovnomerne v súlade s odpisovým plánu, a to podľa 
zákona o daniach z príjmov, pričom účtovné odpisy sa rovnajú odpisom daňovým. Vzhľadom na 
nepriaznivú finančnú situáciu TASR, odpisy v roku 2004 boli  kryté  finančnými prostriedkami do 
výšky nákupu. 
 
 
6. Personálne otázky 
 
 
Základné organizačné členenie TASR: 

• odbor generálneho riaditeľa  

• spravodajský úsek  

• ekonomický odbor  

• odbor odbytu a marketingu  

 

Štatutárnym orgánom TASR je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje tlačovú agentúru 
navonok a v rámci vnútorného členenia plní úlohy a organizuje jej chod v súlade 
s pracovnoprávnymi predpismi. Riadi a kontroluje činnosť tlačovej agentúry, v súlade s platnými 
právnymi ustanoveniami Zákonníka práce uzatvára pracovné zmluvy so zamestnancami TASR a 
schvaľuje ich funkčné a platové zaradenie. Uzatvára zmluvy s domácimi a zahraničnými 
odberateľmi a dodávateľmi tlačovej agentúry. Je aktívne činný v domácich a medzinárodných 
novinárskych organizáciách. 
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Odbor generálneho riaditeľa riadi riaditeľ. Odbor sa člení na: 
- sekretariát generálneho riaditeľa zabezpečuje administratívne záležitosti generálneho 

riaditeľa a celého odboru v rámci TASR aj mimo nej (koordinácia plnenia úloh tak 
nadriadených orgánov, ako aj príkazov a rozhodnutí generálneho riaditeľa, vedenie 
vnútornej a vonkajšej korešpondencie, organizačné práce a pod.) 

- právne oddelenie zabezpečuje pre tlačovú agentúru všetky úkony obchodného aj 
pracovného práva (všetky druhy zmlúv, súdne spory, právne poradenstvo) 

- zamestnanecký referát  zabezpečuje vedenie personálnej agendy TASR 
- referát kontroly a ochrany zabezpečuje vykonávanie vnútornej kontroly tlačovej agentúry, 

ochranu zamestnancov a majetku tlačovej agentúry a civilnú ochranu  
- referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a sociálnej práce 

(zdravotná starostlivosť, rekreácie) 
 

Spravodajský úsek vedie šéfredaktor. Do jeho kompetencie patrí výkon a koordinácia 
spravodajskej činnosti. Prostredníctvom vedúcich  jednotlivých redakcií riadi:  

- domácu redakciu - zabezpečuje vydávanie domáceho servisu.  
- medzinárodnú redakciu – zabezpečuje vydávanie medzinárodného servisu 
- ekonomickú redakciu – zabezpečuje vydávanie ekonomického servisu 
- obrazovú redakciu – zabezpečuje vydávanie obrazového servisu a prevádzku fotoarchívu 
- športovú redakciu – zabezpečuje vydávanie športového servisu 
- redakciu regionálneho spravodajstva – zabezpečuje vydávanie regionálnych správ 
- exportnú redakciu – zabezpečuje spravodajstvo v anglickom jazyku 
- redakciu dokumentačných databáz  – zabezpečuje vydávanie dokumentov, napĺňanie 

databáz, vyhotovuje prehľady tlače a rešerše spravodajských servisov TASR 
- redakciu TOP  - zabezpečuje vydávanie zaujímavostí  
- sekretariát šéfredaktora – zabezpečuje administratívne záležitosti úseku v rámci tlačovej 

agentúry aj mimo nej (domáce a zahraničné pracovné cesty, akreditácie, požiadavky na 
materiálne zabezpečenie a pod.)   

- útvar informačných technológií – zabezpečuje nepretržitý príjem a vysielanie agentúrneho 
spravodajstva (správa počítačovej a systémovej siete) a v rámci možností starostlivosť 
o všetky počítače tlačovej agentúry  

 
Ekonomický odbor riadi riaditeľ. Člení sa na:  
- oddelenie ekonomických informácií  - finančné účtovníctvo, vrátane styku so Štátnou 

pokladnicou 
- oddelenie rozpočtu, miezd a ekonomiky stredísk – spracúvanie rozpočtu, miezd, dohôd 

o vykonaní práce, cestovných príkazov 
- technicko-prevádzkové oddelenie zabezpečuje materiálové zásobovanie všetkých 

pracovísk TASR a prevádzku a údržbu budovy 
- referát autodopravy a distribúcie bulletinov zabezpečuje riadny chod prevádzky 

motorových vozidiel tlačovej agentúry, ich opravy a údržbu. Zabezpečuje aj denné 
rozmnožovanie spravodajských bulletinov a ich rozvoz klientom v Bratislave 

Odbor odbytu a marketingu riadi riaditeľ. Člení sa na: 
- referát odbytu a marketingu zabezpečuje marketing a odbyt všetkých produktov TASR 
- internetové pracovisko zabezpečuje nepretržitú priebežnú aktualizáciu internetovej 

stránky www.tasr.sk  
 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2004 bol 195.  
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Priemerné počty zamestnancov podľa pracovísk a činností 

pracovisko redaktorské 
činnosti 

spoločné 
činnosti 

technici robotníci 

Odbor gen. riaditeľa  8   
Spravodajský úsek 131 18 8  
Ekonomický odbor  15  8 
Odbor odbytu a 
marketingu 

1 6   

 
 

 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov 

vysokoškolské vzdelanie stredoškolské vzdelanie základné a stredné odborné 
vzdelanie 

117 - 60% 66 – 34 % 12 – 6 % 
 
 

 
Veková štruktúra zamestnancov 

do 35 rokov do 50 rokov nad 50 rokov 
69 -  35% 57 - 29% 69 - 35% 

 
V roku 2004 absolvovali zamestnanci TASR tieto školenia: 
 
 
názov školenia 

 
počet zamestnancov 

daň z príjmov                                                                    3 
update mzdového softvéru v nadväznosti na legislatívne 
zmeny                                                                     

2 

verejné obstarávanie (preškolenie)                                   3 
účtovníctvo 6 
preskúšanie z bezpečnostných predpisov                         1 
DPH 3 
rozpočet a štátna pokladnica                                             3 

 
Pri nástupe nových zamestnancov je každý z nich  podrobne oboznámený                                

s  vnútropodnikovými smernicami (Pracovný poriadok, Kolektívna zmluva, bezpečnostné 
predpisy a ďalšie). V prípade nástupu na redakčné pracoviská tlačovej agentúry, každý 
zamestnanec absolvuje interné zaškolenie do spravodajského systému. Redaktori sú oboznámení 
s Kódexom novinára TASR. 
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7.  Ciele a prehľad ich plnenia 
 
 
     Ako už bolo spomenuté, hlavným cieľom a poslaním TASR je zabezpečenie kvalitného, 
pohotového a nestranného spravodajstva zo Slovenskej republiky a zo zahraničia.  
 
     V roku 2004 tlačová agentúra spravodajsky slovom, obrazom a zvukom pokryla všetky 
najdôležitejšie a najvýznamnejšie udalosti v SR a vo svete, ku ktorým patrili vstup SR do NATO 
a prijatie za člena Európskej únie. Z domácich udalostí to boli voľba prezidenta republiky, summit 
prezidentov V4 v Košiciach, Parlamentné zhromaždenie NATO v Bratislave, historicky prvé 
voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku, tlačová agentúra venovala veľkú pozornosť 
zdravotníckym reformám, nevyhýbala sa ani citlivej rómskej problematike, či kriminalite. 
V ekonomickom servise TASR mapovala záujem zahraničných firiem o Slovensko – 
automobilky, privatizácia Slov. elektrární, spravodajsky pokryla témy ako fiškálna decentralizácia, 
tvorba vládneho návrhu rozpočtu verejných financií, druhý pilier dôchodkovej reformy, priniesla 
veľké množstvo ekonomických, osobitne finančných informácií z domova i zo sveta, sledovala 
vývoj zamestnanosti, na  zvýšenie prehľadnosti denne vydávala grafy, ktorými ilustruje slovné 
spravodajstvo. V rozsiahlom medzinárodnom servise počas roka dominovali informácie o situácii na 
Blízkom východe – Izrael, Palestína, Irak, Afganistan, ale aj na Balkán. TASR priniesla správy 
o službe našich vojakov v zahraničných misiách, sledovala voľby členov novej Európskej komisie 
a Európskeho parlamentu, informovala o politickom vývoji v susedných štátoch. Pozornosť 
venovala voľbám prezidenta USA. Súčasťou medzinárodného servisu bolo spravodajstvo z 
návštev slovenských ústavných činiteľov našich predstaviteľov v zahraničí. Agentúrne 
spravodajstvo pohotovo prinieslo informácie o ničivej prírodnej katastrofe v juhovýchodnej Ázii 
a o organizovaní pomoci zo Slovenska. Podrobne TASR slovom aj obrazom informovala 
o ničivej víchrici vo Vysokých Tatrách. V športovom servise okrem spravodajstva z dôležitých 
medzinárodných súťaží – Majstrovstvá sveta v hokeji, Olympijské hry, hokejový Svetový pohár – 
rezonovali úspechy slovenských športovcov doma i vo svete. 

Spravodajcovia informovali občanov SR o priebehu a výsledkoch rokovaní parlamentu, vlády, 
o činnosti politických strán a hnutí.  

V roku 2004 došlo v obrazovom servise k rozšíreniu ponuky zahraničných aktualít i ku zvýšeniu 
kvality i kvantity domácich fotoreportáží. TASR začala vydávať tematické fotoreportáže 
z významných stavieb a kultúrnych podujatí a samostatnú ponuku pre magazíny predstavujú fíčre. 
Do digitálneho archívu pribudli ďalšie snímky z minulých desaťročí, ktoré boli doteraz 
uchovávané iba vo forme negatívov.  

V roku 2004 začala TASR v plnej miere s produkciou zvukového servisu (audioservisu). Jeho 
význam v agentúrnom spravodajstve dokumentuje fakt, že sa sústavne zvyšuje počet klientov, 
ktorí majú záujem o tento servis. Boli týždne, keď ponuka TASR prevýšila 300 zvukových 
informácií. 
 
     TASR je príspevková organizácia, ktorá do roku 2003 mala v štátnom rozpočte samostatnú 
kapitolu a  od roku 2004 je zahrnutá do rozpočtu Ministerstva kultúry SR. Snahou tlačovej 
agentúry je čo najmenej zaťažovať štátny rozpočet. V súčasnosti nie je však možné, vzhľadom na 
obmedzený mediálny trh v SR, pri zachovaní zákonom stanovených povinností, ako aj celkového 
poslania tlačovej agentúry, financovať jej činnosť iba z dosiahnutých vlastných tržieb. Podobným 
spôsobom, teda pomocou štátneho príspevku v rôznej forme hospodária aj iné európske tlačové 
agentúry (poľská PAP, grécka ANA, francúzska AFP, maďarská MTI...).  
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Prehľad výšky štátneho príspevku TASR 

 
Rok 2000 

 
72 107 tis. Sk 

 
Rok 2001 

 
47 272 tis. Sk 

 
Rok 2002 

 
81 522 tis. Sk 

 
Rok 2003 

 
50 601 tis. Sk 

 
Rok 2004 

 
40 000 tis. Sk 

 
     Napriek klesajúcemu príspevku  v roku 2004 vzhľadom na realizované úsporné opatrenia 
dokázala TASR so svojimi reálnymi finančnými prostriedkami hospodáriť tak, že sa počas celého 
roka nedostala do debetu a nemá nijaké dlhy voči štátu ani voči svojim dodávateľom. Táto 
situácia je však naďalej neudržateľná, pretože TASR potrebuje investície na nutnú 
modernizáciu techniky, vrátane bezpečnosti systémov, prevádzkovania bezporuchového 
prijímania, spracúvania, vydávania a archivovania slovného, obrazového a zvukového 
agentúrneho spravodajstva.  
 
     Z dôvodu upresnenia postavenia TASR, ako slovenskej národnej tlačovej agentúry sa už 
niekoľko rokov pripravuje jej transformácia. Bolo vytvorených viacero projektov, analýz 
a návrhov zákonov, ktoré by mali upraviť jej pôsobenie aj hospodárenie.  
 
 
8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2004 
 
 
     V súlade so zákonom SNR č. 81/1992 Zb. a  hlavným poslaním TASR, ktorým je 
zabezpečovanie kvalitného, pohotového a nestranného spravodajstva zo Slovenskej 
republiky a zo zahraničia je možno konštatovať, že tlačová agentúra v roku 2004 toto svoje 
poslanie v plnej miere splnila. Jej spravodajstvo bolo vyvážené, počas celého roka sme 
nezaznamenali nijaké podstatné výhrady týkajúce sa jeho obsahu. Na tvorbu spravodajstva TASR 
využívala vlastných zamestnancov,  externých spolupracovníkov a dopisovateľov. 
 
     Finančné zdroje - ako je podrobne vyčíslené v časti o rozpočte, na plnenie svojej činnosti 
TASR využívala tak vlastné – tržby za spravodajstvo a prenájom dočasne nevyužitých priestorov, 
ako aj transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý tvoril 37,7 % z dosiahnutých výnosov. Vzhľadom na 
neustále medziročné znižovanie príspevku na prevádzku (transfer) a tiež na nie veľmi priaznivý 
vývoj vlastných tržieb,  tlačová agentúra uskutočňovala v priebehu celého roka 2004  úsporné 
opatrenia. Ako vyplýva z dosiahnutých ekonomických ukazovateľov tieto sa dotýkali všetkých 
oblastí jej činnosti. Konkrétne boli realizované úspory v spotrebe režijného materiálu, 
v energiách, v opravách a údržbe, v reprezentačnom, vo výkonoch spojov, v mzdových 
nákladoch, ako aj  v nákupoch hmotného a nehmotného investičného majetku, ktorý sa realizoval 
iba v minimálne nevyhnutnej miere. Aj vďaka týmto opatreniam hospodárila  TASR v roku 2004 
bez závažnejších finančných problémov. Ďalšie úspory v údržbe a nákupoch sú však na hranici 
únosnosti, pretože môžu vážne ohroziť chod spravodajských systémov. 
 
     Napriek tomu, že spravodajstvo TASR nezaznamenalo kritiku ani pokles kvality, limitujúcim 
faktorom ovplyvňujúcim činnosť tlačovej agentúry je nedostatok finančných prostriedkov. 
Hlavným finančným prínosom stále zostávajú tržby za spravodajstvo od mediálnych partnerov 
(72 %). Keďže mediálny trh na Slovensku nie je veľký a okrem niekoľkých stálych subjektov aj 
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veľmi nestabilný a finančne slabý, je len malý predpoklad zvyšovania týchto tržieb v aspoň 
v blízkej budúcnosti. Na to, aby TASR tvorila nové produkty a služby potrebuje však finančné 
prostriedky. Jednak na technické vybavenie, ako aj na ľudské zdroje. Tlačové agentúry vznikli z 
potreby médií na „centrálny zdroj informácií“. TASR toto poslanie plní, ale v súčasnosti sa 
pohybuje na hranici svojich možností, keď v prvom rade musí zabezpečiť kvalitných a zdatných 
redaktorov a stabilný team informatikov, aby mohla plniť svoje základné poslanie a mať 
technické vybavenie, ktorým dokáže spravodajstvo spracovať a šíriť. Nedostatok finančných 
prostriedkov, ich náhrada úspornými opatreniami spôsobuje nežiaduci pohyb práve redaktorov, 
ktorých iné médiá dokážu lepšie zaplatiť. Tlačová agentúra, ktorá ešte pri vstupe do nového 
milénia bola moderne technicky vybavená, sa dlhodobým finančným podvyživením dostáva do 
situácie, keď dokáže zabezpečiť iba najnutnejšie servisné zásahy a potrebná modernizácia 
smerom k jednotným multimediálnym výstupom sa odsúva. TASR je aj dôležitým 
celoslovenským dokumentačným strediskom. Disponuje tak slovnými, ako aj mimoriadne 
cennými obrazovými materiálmi historickej hodnoty, v neelektronickej podobe (negatívy a tlačené 
správy). Prevedenie do elektronickej podoby, sprístupnenie na internete by obohatilo klenotnicu 
slovenských dejín o jedinečné materiály, ktoré sú teraz verejnosti nedostupné. Údržba a technické 
zabezpečenie požadovanej kvality týchto archívov by si vyžadovali väčšiu pozornosť aj zo strany 
štátu, jeho verejných financií.  
 
     Východiskom z danej komplikovanej situácie by mal byť nový zákon o TASR, ktorý  
pripravuje  MK SR. Zákon by mal stanoviť tak postavenie TASR, ako aj spôsob jej hospodárenia 
a financovania.  
 
 
9. Hlavné skupiny používateľov výstupov organizácie 
 
 
Tlačová agentúra dodáva svoje spravodajstvo mediálnym a nemediálnym odberateľom. 
Z hľadiska tržieb tvoria tržby pre médiá  72 % celkových tržieb. 
 

Prehľad používateľov agentúrneho servisu 
 počet % tržieb 

mediálni odberatelia 
(tlač, elektronické média, internet) 

 
134 

zahraničné agentúry 17 

 
72 % 

štátne orgány 
(vláda, parlament, ministerstvá, 
verejná správa) 

 
30 

 
8,5% 

ostatní nemediálni odberatelia 97 
používatelia služieb OTS 59 

 
19,5 

 
odberatelia spolu 

 
337 

 

 
Mediálny trh - spravodajstvo TASR, ktorého jedným z hlavných poslaní je šírenie informácií,  
odoberajú takmer všetky slovenské printové a elektronické médiá, vrátane internetu. 
Prostredníctvom zahraničných agentúr alebo iných zahraničných odberateľov sa ďalej šíri aj 
mimo územia SR. 
 
Štátne orgány – vzhľadom na obsah, objektivitu a dôveryhodnosť informácií TASR, je 
odberateľom spravodajstva väčšina štátnych orgánov – Kancelária prezidenta SR, NR SR, vláda 
SR vrátane jednotlivých ministerstiev a ďalšie orgány verejnej správy – VÚC, okresné úrady 
a ďalšie. Prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí SR sa spravodajstvo TASR  dostáva aj 
na naše zastupiteľské úrady v zahraničí.  
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Ostatní nemediálni odberatelia – patria k nim finančné inštitúcie, podniky, veľvyslanectvá cudzích 
štátov v SR, ako aj ďalšie kultúrne a spoločenské organizácie. 
 
Používatelia služieb OTS – klienti, ktorí využívajú platenú službu – Originálnu Textovú Službu, 
prostredníctvom ktorej zverejňujú svoje vyhlásenia, stanoviská, kultúrne programy, komerčné 
informácie a podobne. V roku 2004 bolo vydaných viac ako 700 takýchto správ, ktoré sú 
súčasťou spravodajských servisov TASR. 
 


