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SLOVO GENERÁLNEHO RIADITEĽA 
 
     TASR vstúpila v roku 2010 do ďalšej etapy svojej rekonštrukcie. Projekt budovania silnej značky 
prešiel od revolučných zmien (sťahovanie, zmena legislatívy, zmena produktového portfólia, 
personálna a technologická rekonštrukcia), do etapy dotvárania flexibilnej, efektívnej a kredibilnej 

inštitúcie.  
Uplynulý rok bol rokom nových produktov, získavania nových 
klientov, vyrovnaného hospodárenia, ďalšieho zefektívňovania 
nákladov, rozvoja služieb pre verejnosť i pre klientov. 
V druhej polovici roku 2010 sme pristúpili k ďalšej optimalizácii 
počtu zamestnancov. Znížili sme počet pracovníkov agentúry 
o ďalších 31 ľudí. Za uplynulé roky tak agentúra znížila počet 
zamestnancov skoro o polovicu. Pri počte, ktorý sa pohybuje 
okolo 130 zamestnancov a zachovaní kvality i rozsahu služieb, 
vrátane služieb vo verejnom záujme,  ide o prevádzku na hranici 
únosnosti.  Prehodnotili sme všetky zmluvy, pozastavili sme 
fakultatívne zložky mzdy a riešili sa len havarijné situácie. Aj 
vďaka týmto opatreniam dosiahla agentúra za rok 2010 plusový 
hospodársky výsledok a vytvorila si podmienky pre efektívne 

hospodárenie v nasledujúcom roku. 
V danom kontexte treba pripomenúť, že TASR  za roky 2007 – 2010 TASR odviedla štátu o 136 mil. Sk 
viac ako od neho utŕžila za služby. 
Spoľahlivosť, rýchlosť a inovatívnosť servisov TASR spôsobila, že agentúra dokázala aj v období krízy 
medziročne udržať svoje príjmy z predaja produktov. Výpadky v štátnej sfére sme kompenzovali 
aktívnou obchodnou politikou v biznis oblasti. Dovolím si tvrdiť, že aj vďaka kvalite služieb TASR utlmila 
a ukončila svoju činnosť slovenská pobočka ČTK.  
Teší ma, že TASR je v súčasnosti agentúrny líder, ktorý je rešpektovaným dodávateľom  informácií 
prakticky pre všetky veľké médiá na Slovensku. Po rokoch sa k TASR vrátili veľkí i menši mediálni 
klienti, pribudli a pribúdajú klienti aj z nemediálnej sféry. Za zmienku stojí tiež skutočnosť, že servisy 
TASR odoberajú rôzne médiá s rôznou optikou vnímania politickej scény. Svedčí to o tom, že 
spravodajstvo TASR je vyvážené a objektívne. TASR píše o politike, ale politiku nerobí.  
V uplynulom roku sme urobili veľký kus práce v oblasti sprístupňovania informácií pre verejnosť. TASR 
na svojom webovom sídle i v špeciálnych aplikáciách prináša pre verejnosť všetky aktuálne textové 
informácie zo svojich servisov. K dispozícií verejnosti sú videá, zvuky i fotografie. V uplynulom období 
sme sprístupnili tisíce fotografií z našich archívov. Venujeme sa minulosti i súčasnosti s vedomím, že 
len z dnešného vzniká večné. Tlačová agentúra Slovenskej republiky nikdy nebola taká otvorená a tak 
blízko verejnosti ako je teraz. 
TASR je v súčasnosti dôkazom toho, že na Slovensku môže existovať funkčná verejnoprávna inštitúcia, 
ktorá je rešpektovaná klientmi i verejnosťou a hospodári s plným vedomím spoločenskej 
zodpovednosti bez produkovania straty. Som presvedčený, že TASR má svoje nezastupiteľné miesto 
v procese vyhľadávania, distribúcie i uchovávania objektívnych a vyvážených informácií bez ohľadu na 
ich komerčnú hodnotu a významne napomáha pri utváraní pravdivého obrazu Slovenska doma 
i v zahraničí. 

 
PhDr. Jaroslav Rezník    
Generálny riaditeľ 
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ROK V ČÍSLACH 
 
     TASR vydala v uplynulom roku  259 788 multimediálnych správ. V slovnom spravodajstve priniesla 
158 860 správ, vydala 17 815 zvukov, 76 893 fotografií, 207 grafov a 6013 videospráv. 
V roku 2010 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške 4 458 406. 
Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 4 406 640. 
 
Zisk celkom po zdanení dosiahol výšku 51 278 Eur. 
 
POSTAVENIE A SÍDLO TASR 
 
     Tlačová agentúra Slovenskej republiky je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, 
ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva. 
Tlačová agentúra je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonáva vlastnú činnosť 
vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. 

Sídlom tlačovej agentúry je Pribinova 25, Bratislava, PSČ: 811 09. 
 
HLAVNÁ ČINNOSŤ TASR 
 
     Hlavnou činnosťou TASR v zmysle Zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky 
a o zmene niektorých zákonov je poskytovanie služby verejnosti v oblasti spravodajstva. Služba 
verejnosti v oblasti spravodajstva zahŕňa vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených 
a nestranných informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, 
zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov a sú 
sprostredkúvané v agentúrnom spravodajstve. Služba verejnosti v oblasti spravodajstva zahŕňa aj 
uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie. 
 
Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie z územia Slovenskej republiky o: 

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

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

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

d) národnostných menšinách a etnických skupinách žijúcich na území Slovenskej republiky,  
e) činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností, 
f) sociálne znevýhodnených a rizikových skupinách obyvateľstva, 
g) školstve, vede, výskume,  
h) zdravotníctve a životnom štýle, 
i) verejnej bezpečnosti a prevencii pred kriminalitou,  
j) ochrane maloletých a prevencii pred spoločensky negatívnymi vplyvmi, 
k) iných významných oblastiach života spoločnosti. 

 
Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie zo zahraničia o: 

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

b) udalostiach, ktoré sa vzťahujú k  Slovenskej republike, 
c) činnosti a úspechoch občanov Slovenskej republiky v zahraničí, 
d) živote a činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí, 
e) iných významných udalostiach. 
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Tlačová agentúra vykonáva vo verejnom záujme v rámci hlavnej činnosti tieto služby: 

a) vydáva v úplnom znení vyhlásenia 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, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných orgánov 
štátnej správy, ak o to požiadajú, 

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

c) informuje 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, 

d) zhromažďuje a sprístupňuje informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach  
a aktivitách  orgánov Európskej únie, 

e) vyhľadáva a spracováva informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických 
a športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích 
jazykoch, 

f) uchováva a sprístupňuje zhromaždené informácie, 
g) zhromažďuje a  sprístupňuje databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a 

videozáznamov v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely. 
 
     Tlačová agentúra zriaďuje regionálne spravodajské pracoviská tlačovej agentúry v sídlach krajov 
a spravodajské pracoviská v zahraničí.  
 
     Tlačová agentúra plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.1) 
 
     Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry je vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektuje právo 
na informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru 
a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej 
menšine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1) Napríklad § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a konaní pred ním v znení 
neskorších predpisov.  
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ORGÁNY TLAČOVEJ AGENTÚRY 
 
Orgány tlačovej agentúry sú: 

a) správna rada, 
b) generálny riaditeľ. 

 
Správna rada TASR  

 
     Správna rada má päť členov. Štyroch členov správnej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej 
republiky a jedného člena správnej rady volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry. Funkčné 
obdobie člena správnej rady je päť rokov.  
 
     Zloženie správnej rady k 31. 12. 2010 
 
Mgr. Eliška Holásková – predsedníčka 
JUDr. Boris Chovanec – podpredseda 
Ing. Vladimír Masár – člen 
Ing. Peter Alakša – člen 
Doc. Ján Sand – člen 

 
Zmeny v zložení správnej rady v roku 2010 

 
V roku 2010 neboli žiadne zmeny v zložení správnej rady. 

 
Zmeny vo funkciách správnej rady v roku 2010: 
 
Mgr. Eliška Holásková bola opätovne zvolená do funkcie predsedníčky na zasadnutí správnej rady dňa 
18. 3. 2010. 
JUDr. Boris Chovanec bol zvolený za podpredsedu na zasadnutí správnej rady dňa 18. 3. 2010. Vo 
funkcii podpredsedu vystriedal Ing. Vladimíra Masára.  
 
Generálny riaditeľ 
 
     Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom tlačovej agentúry, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej 
mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa tlačovej agentúry, ktoré nepatria 
podľa zákona do pôsobnosti správnej rady. Generálneho riaditeľa volí a odvoláva správna rada. 
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov. Podmienky na výkon funkcie generálneho 
riaditeľa upravuje zákon o tlačovej agentúre.  
Generálnym riaditeľom TASR bol v roku 2010 PhDr. Jaroslav Rezník. Do tejto funkcie bol zvolený 
Správnou radou TASR v súlade so zákonom č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky 
a o zmene niektorých zákonov dňa  29. apríla 2009 na základe výberového konania. 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 
 

 
 
TASR nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 
 
HODNOTY TASR 
 
     Tlačová agentúra je pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá. Spravodajstvo 
TASR je rýchle, vyvážené, objektívne. Prináša multimediálne informácie bez ohľadu na ich komerčnú 
hodnotu.  
     Tlačová agentúra sa zasadzuje o dodržiavanie pravidiel etiky vo všetkých oblastiach, s akcentom na 
etiku žurnalistiky. Tieto etické zásady vychádzajú zo všeobecne známych spoločenských noriem. Ich 
dodržiavanie v súčasnom dynamickom konkurenčnom prostredí vníma tlačová agentúra ako 
spoločensky nutné a prospešné. 
Každý zo zamestnancov TASR preukazuje čo najvyššiu osobnú morálku pri získavaní a spracovávaní 
informácií. Preukazovanie primeranej úcty voči občanom - respondentom, verejným funkcionárom, 
spolupracovníkom, zákazníkom a všetkým ostatným partnerom TASR pokladáme za základnú súčasť 
firemnej kultúry. 
 
 
CIELE 
 
     TASR plní úlohy, ktoré jej ukladá Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky 
a o zmene niektorých zákonov poskytovaním služieb v oblasti spravodajstva. Rovnako dôsledne si plní 
úlohy vo verejnom záujme.  
Cieľom TASR je byť dlhodobo úspešnou a zákazníkmi aj verejnosťou preferovanou tlačovou agentúrou.  
TASR chce prostredníctvom tímu profesionálov ponúkať kvalitné a rýchle informácie v súvislostiach. 
      TASR neustále rozširuje portfólio služieb pre verejnosť, vytvára technologické prostredia a aplikácie, 
ktoré umožňujú prístup širokej verejnosti k jej aktuálnym servisom i k národnému bohatstvu – 
archívom tlačovej agentúry.  
Tlačová agentúra buduje sieť svojich spravodajcov, vytvára celistvý obraz Slovenska. Zaznamenáva 
udalosti v zahraničí, spolupracuje s renomovanými svetovými agentúrami i ďalšími agentúrami, 
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združenými v Európskej aliancii tlačových agentúr (EANA). Prináša informácie o Slovensku a zo 
Slovenska pre zahraničie.  
TASR aktívne pracuje v medzinárodných štruktúrach EANA a ďalších medzinárodných združeniach 
médií. 
TASR hospodári efektívne a nevytvára stratu. 
 
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV  
 
     Tlačová agentúra koná s vedomím spoločenskej zodpovednosti, s vysokým rešpektom k svojim 
klientom. 
 
ORGANICKÝ KONTINUÁLNY RAST  
 
     TASR sa chce neustále zlepšovať, prinášať klientom i verejnosti čoraz lepšie informácie v podobách, 
ktoré rešpektujú najnovšie technologické trendy.  Zámerom je prinášať čo najkvalitnejšie informácie 
pre slobodné utváranie názorov. 
 
VPLYV ČINNOSTI ORGANIZÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
 
     Činnosť TASR nemá žiadny vplyv na životné prostredie. 
 
NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA 
 
     TASR nevynakladá prostriedky na výskum a vývoj. 
 
SUMÁRNE HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA A STREDNODOBÝ VÝHĽAD  
 
     Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) je zriadená zákonom č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej 
agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov. TASR je  verejnoprávna, národná, 
nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva. 
Služba verejnosti v oblasti spravodajstva je 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 domácom a zahraničnom agentúrnom spravodajstve, ako aj uchovávanie 
zhromaždených informácií a ich  sprístupňovanie.    
     TASR v roku 2010 splnila všetky úlohy, ktoré jej ukladá Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre 
Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov. Agentúra poskytovala počas celého roka služby 
verejnosti v oblasti spravodajstva. Rovnako dôsledne si plnila úlohy vo verejnom záujme.  
Manažment TASR uskutočnil v roku 2010 celý rad výrazných úsporných opatrení. Znížil sa počet 
pracovníkov o 31 ľudí, čo je spodná hranica pri zachovaní úloh, ktoré agentúre vyplývajú zo zákona. Boli 
zastavené akékoľvek fakultatívne zložky mzdy, hradia sa len obligatórne výdavky a riešia sa len 
havarijné situácie. Obmedzili sa služobné cesty, počet externých spolupracovníkov. TASR sa opakovane 
pokúša odpredať akýkoľvek prebytočný a neupotrebiteľný majetok. Rokovaním s dodávateľmi boli 
znížené zmluvné ceny za prenájom priestorov, softwérové podpory, telekomunikácie apod. 
     Obchodné úsilie narážalo na limity slovenského trhu, navyše je obdobie krízy. Napriek tomu sa darilo 
udržať si klientov a získavať nových. Agentúra medziročne udržala svoje príjmy z predaja produktov 
s rastovou tendenciou v druhom polroku 2010. Svedčí to o kvalite produktov agentúry. TASR je stabilne 
klientmi preferovaná agentúra a je agentúrny líder na slovenskom trhu. Napriek zložitej situácii 
prichádzala počas celého roka s novinkami, ktoré ocenili klienti i verejnosť.  
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     Agentúra dosiahla plusový hospodársky výsledok. V roku 2010 dosiahla agentúra celkové výnosy vo 
výške 4 458 406, čo predstavuje medziročný nárast vo výške 451 568 Eur.  
Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 4 406 640, čo v porovnaní s minulým 
rokom predstavuje nárast v čiastke 404 365 Eur. 
Celková daňová povinnosť za daň z príjmov dosiahla výšku 488 Eur. Zisk celkom po zdanení dosiahol 
výšku 51 278 Eur. 
     TASR vydala v uplynulom roku  259 788 multimediálnych správ. V slovnom spravodajstve priniesla 
158 860 správ, vydala 17 815 zvukov, 76 893 fotografií, 207 grafov a 6013 videospráv. Službu verejnosti 
v oblasti spravodajstva TASR zabezpečovala prostredníctvom domácej redakcie, zahraničnej redakcie, 
ekonomickej redakcie , športovej redakcie, obrazovej redakcie a redakcie dokumentačných databáz. 
Agentúra využívala bohatú sieť regionálnych spravodajcov na Slovensku a sieť vlastných zahraničných 
spravodajcov. 
Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry bolo vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektovalo právo 
na informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru 
a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej 
menšine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie. 
     TASR splnila všetky podmienky zmluvy č. MK-84/09/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme 
podľa § 3 ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene 
niektorých zákonov za rok 2010, ktorú uzavrelo s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. 
     V zmysle § 3 ods. 5 Zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene 
niektorých zákonov a v zmysle zmluvy s Ministerstvom kultúry SR TASR vydala v roku 2010 vyše 5500 
vyhlásení, oznámení a stanovísk oprávnených orgánov, viac ako 4500 správ o Európskej únii, o činnosti 
a aktivitách jej legislatívnych orgánov a aktivitách zástupcov SR v týchto orgánoch, a to 
prostredníctvom svojho stáleho spravodajcu v Bruseli i zo zdrojov európskych a svetových agentúr. 
Agentúra sprístupnila vyše 40 000 najaktuálnejších multimediálnych správ pre verejnosť na svojom 
webovom sídle. Na webe agentúra na nekomerčné účely sprístupnila vyše 150 000 archívnych 
fotografií, 20 000 zvukov. Verejnosti bolo k dispozícii  10 000 videozáznamov. Kompletná agentúrna 
produkcia je pre verejnosť dostupná aj v aplikácii TASR biznis.  
     Na svojom webe sprístupňuje agentúra nad rámec zákona tisíce aktuálnych informácií. Rastúce čísla 
návštevnosti www.tasr.sk svedčia o tom, že web sa stáva vyhľadávaným zdrojom informácií pre 
slovenskú i zahraničnú verejnosť. 
      Slovenský agentúrny trh je malý, ceny za produkty dlhodobo klesajú a v súčasnosti neodzrkadľujú 
reálne náklady na produkciu kvalitného spravodajstva. Napriek ukončeniu činnosti slovenskej redakcie 
ČTK zostala česká agentúra prítomná na slovenskom trhu, kde naďalej ponúka svoju multimediálnu 
produkciu.  
TASR nezhodnocuje svoje produkty na inom trhu ako to robí ČTK. Nedisponuje monitorovacou 
agentúrou, aby mohla vytvárať výhodné balíky pre klientov. Náklady agentúry tvoria aj náklady na 
plnenie úloh vo verejnom záujme, správu a sprístupňovanie archívov, udržiavanie miest regionálnych 
a zahraničných spravodajcov, kvantitu a kvalitu zahraničného spravodajstva, ale i celkový dôraz na 
nekomerčné informácie zo všetkých oblastí života.  
Vplyvom krízy dochádza medzi klientmi, tak obchodnými i štátnymi, k redukcii neprioritných služieb. 
Vplyvom tejto skutočnosti možno očakávať v budúcom období pokles príjmov agentúry. Obmedzenie 
výšky príspevku na služby vo verejnom záujme môže mať vplyv hlavne na intenzitu sprístupňovania 
archívov.  
     Zastarané technológie, hlavne poruchový redakčný systém Typlan kladie celý rad prekážok pri 
uvádzaní nových produktov pre klientov. Jeho poruchovosť i celkový vek výpočtovej techniky sa môže 
stále výraznejšie premietať do kvality služieb pre odberateľov.  
V období, keď sa na Slovensku pripravujú projekty spoplatnenia správ na weboch, pokladáme 
verejnoprávne informácie na webovom sídle TASR za kvalitný a dostupný zdroj informácií pre 
verejnosť. TASR garantuje dostupnosť spravodajstva pre slobodné utváranie názorov. 
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SPRAVODAJSTVO 
 
     TASR v uplynulom roku zaznamenala všetky dôležité udalosti z domova, zo zahraničia, ekonomiky 
i športu prostredníctvom vlastných redaktorov v Bratislave, ale i bohatej siete regionálnych redaktorov 
a spolupracovníkov na Slovensku i v zahraničí. V spolupráci so svetovými agentúrami priniesla ucelený 
obraz o dianí na všetkých kontinentoch, s dôrazom na udalosti, týkajúce sa Slovenska (slovaciká). 
Redaktori pokrývali všetky relevantné zahraničné pracovné cesty predstaviteľov štátu. Agentúra mala 
zastúpenie na všetkých významných športových udalostiach roka vo svete. Agentúra informovala 
o dianí na Slovensku v anglickom a nemeckom jazyku. Agentúra sprístupnila verejnosti všetky aktuálne 
informácie, tisíce fotografií, videí, zvukov. 
     TASR v roku 2010 potvrdzovala, že je lídrom na agentúrnom trhu a klientmi preferovanou 
agentúrou. TASR počas roka uviedla celý rad noviniek pre klientov i verejnosť, zrýchlila a skvalitnila 
svoje spravodajstvo a zvýšila kvantitu i spektrum dodatkových informácií k správam. Agentúra priniesla 
dostatok informácií pre slobodné utváranie názorov z parlamentných i komunálnych volieb. Agentúrni 
spravodajcovia nechýbali na MS v hokeji, na zimnej olympiáde, ani na MS vo futbale.  
Vytvorením nového Easy servisu došlo k profilácii  existujúcich servisov, ktoré sa tak primárne 
koncentrujú na aktuálne a rýchle informácie. Mimoriadnu pozornosť si zaslúži Školský servis, kde TASR 
disponuje širokou sieťou školských redaktorov, ktorá nie je porovnateľná so žiadnym iným médiom.  
 
Spravodajskú produkciu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za rok  2010 predstavovalo: 
 

Druh spravodajstva Počet správ 
Slovné spravodajstvo 158 860 
Zvukové správy 17 815 
Fotografie 76 893 
Grafy 207 
Videoservis  6 013 
Spolu 259 788 

 
Prehľad počtu  správ a zvukov  rok 2010 za jednotlivé servisy  

 

Servis Počet správ Počet zvukov Spolu 

 za rok 2010 za rok 2010  

    
1. Domáci  38 303 8 591 46 894 

2. Ekonomický  24 086 2 126 26 212 

3. Zahraničný   29 484 486 29 970 

4. Športový 41 578 4 079 46 657 

5. Exportný  (A*, N*) 10 596 0 10 596 

6. Easy  8 191 1 115 9 346 

7. Školský servis  6 622 1 378 8 000 

    Spolu 158 860 17 815 176 675 

 
*A - anglický jazyk 
*B - nemecký jazyk 
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DOMÁCA REDAKCIA  
 
     Domáca redakcia v roku 2010 vydala 38  303 správ a 8 591 zvukov.  
Dominujúcou udalosťou roka 2010 boli v rámci domáceho spravodajstva voľby do NR SR 2010. Projekt 
spravodajského pokrytia tejto udalosti zahŕňal obdobie približne desiatich týždňov a jeho súčasťou boli 
aj tri témy TASR (Odpočet vlády, Rozhovory s volebnými lídrami, Voľby do NR SR 2010). Začiatok bol 
v polovici apríla 2010, keď domáca redakcia spracovala prvú z desiatich vytipovaných tém 
dominantných vo volebnej kampani. Tieto témy, napríklad zdravotníctvo, poslanecká imunita, 
zahraničná politika a pod., redakcia spracovávala naprieč politickým spektrom, pričom kľúčové pre 
rozhodnutie, ktoré strany osloviť, boli dlhodobé preferencie nad 5 % v prieskumoch troch agentúr - 
MVK, Median a Focus. Z nich vyšlo, že TASR sa podrobnejšie  venovala ôsmim politickým stranám, 
Smer-SD, SDKÚ-DS, KDH, ĽS-HZDS, SNS, SMK, Most-Híd a SaS. Desať predvolebných tém redaktori vždy 
spracovali do troch správ, jedna sa týkala koaličných názorov, ďalšia opozičných názorov a posledná 
mapovala postoj mimoparlamentných strán. Periodicita tém bola raz týždenne až do volieb. Následne 
redakcia ponúkla priestor odchádzajúcej vláde v rámci odpočtu činnosti jednotlivých rezortov, kde pri 
ich hodnotení dostala priestor aj opozícia, tretí sektor alebo nezávislí odborníci. V spravodajstve TASR 
nevynechala ani menšie mimoparlamentné strany, keď redaktori domáceho spravodajstva vždy 
pokrývali ich programové konferencie alebo tlačové konferencie, kde predstavili hlavné volebné 
priority. Verejnoprávny rozmer spravodajstva TASR sa ukázal aj pri ďalšej dôležitej súčasti volebného 
projektu, keď redakcia  ponúkla rozhovor všetkým volebným lídrom. Okrem Ľudovej strany Naše 
Slovensko tento priestor využilo ostatných 17 politických strán.                                     Rozhovory TASR 
zverejnila v plnom znení v domácom servise i na špeciálnej volebnej podstránke a pre verejnosť boli 
k dispozícií aj krátke videorozhovory s lídrami. Súčasťou volebnej podstránky boli všetky aktuálne 
správy v predvolebnom spravodajstve, história volieb v SR, profily politických strán a volebný manuál. 
V rámci domáceho servisu redakcia vyskúšala novinku, retroseriál. Posledných šesť týždňov pred 
voľbami TASR týždenne ponúkla výber z predvolebných správ, ktoré boli najzaujímavejšie pred štyrmi 
rokmi. Seriál vytvoril zaujímavú mozaiku predvolebných preferencií, názorov a priorít strán 
v konfrontácii s tým, aký bol reálny vývoj po voľbách v roku 2006. Retroseriál možno hodnotiť ako 
oživenie predvolebného servisu TASR. Väčší priestor dostali pred voľbami aj regionálni spravodajcovia. 
Ich úlohou bolo pripraviť správy k témam, ktoré sú pre konkrétny región kľúčové a kde mohli voľby 
priniesť pozitívnu či negatívnu zmenu. Týkalo sa to výstavby dopravnej infraštruktúry, boja 
s nezamestnanosťou, čerpania eurofondov a témy špecifickej pre konkrétny región. Tieto správy 
dominovali v servise v období posledných 14 dní pred voľbami. Počas oficiálnej volebnej kampane TASR 
sledovala  mítingy politických strán tak, aby boli všetky rovnocenne zastúpené. Redakcia pokrývala 
jeden míting za každú stranu a samosprávny kraj. Tento zámer sa  nepodarilo naplniť na 100 %, pretože 
predvolebnú kampaň prerušili ničivé povodne a strany postupne rušili mítingy. Počas volebného 
víkendu TASR sledovala dianie vo všetkých regiónoch a spravodajcovia TASR boli neustále v kontakte 
s ÚVK a OVK. Po vyhlásení výsledkov tlačová agentúra až do nedele rána sprostredkovala dianie na 
centrálach ôsmich politických strán, prinášala dva až trikrát za hodinu priebežné výsledky i prvé reakcie 
na volebné výsledky. Celkovo domáca redakcia v rámci predvolebného a volebného servisu vydala 730 
správ. 
     Nielen parlamentné voľby, ale i ďalšie spravodajské udalosti podčiarkli absolútnu opodstatnenosť 
siete 18 regionálnych spravodajcov. Ich akcieschopnosť, ktorá vyústila do komplexného obsahového 
i multimediálneho spravodajstva, sa ukázala napríklad počas povodní, ktoré Slovensko zasiahli v máji 
a v júni.  V rámci regiónov bolo vidieť  spoluprácu a prelínanie sa tém medzi domácou a ekonomickou 
redakciou TASR. Ukázalo sa to hneď na úvod roku 2010 pri zavedení elektronického mýta a protestoch 
autodopravcov. 
     V druhom polroku 2010 v domácom spravodajstve dominovalo  dianie  súvisiace s vytváraním 
a nástupom novej vlády. TASR podobne monitorovala tieto kroky aj prostredníctvom viacerých tém 
TASR  -     Slovensko   má  novú  vládu,  Programové  vyhlásenie  vlády,  100  dní  vlády, atď.    Pri    tejto  
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príležitosti  TASR pripravila  rozhovory s premiérkou i všetkými ministrami, ktoré boli v servise 
publikované  buď v čase hodnotenia prvých 100 dní kabinetu, alebo na konci roka. Domáca redakcia 
dôsledne a kontinuálne  pokrývala aj prvé kauzy novej koalície, ako boli hayekovci, alebo voľba 
generálneho prokurátora SR. S nástupom novej vlády súviselo aj referendum so šiestimi otázkami, 
iniciované stranou SaS, ktoré sa uskutočnilo 19. septembra 2010. Napriek nízkej účasti a teda aj 
neúspechu plebiscitu redakcia pokryla túto akciu veľmi podrobne so zapojením nielen bratislavských, 
ale aj regionálnych redaktorov.  
     Najväčšou spravodajskou akciou domácej redakcie v druhom polroku 2010 boli komunálne voľby. Pri 
ich pokrytí  TASR vychádzala z podobného projektu ako pri parlamentných voľbách s tým, že výrazne 
väčší dôraz pri spravodajstve sa kládol na regionálnych redaktorov.  Podpora bratislavskej redakcie bola 
skôr v monitorovaní ohlasov, činnosti ÚVK a rýchlom a precíznom spracovávaní priebežných výsledkov 
zverejňovaných Štatistickým úradom. Spravodajstvo k voľbám sa začalo už štyri týždne pred nimi. 
Regionálni redaktori vytipovali tri témy kľúčové pre krajské mesto a oslovili s nimi všetkých kandidátov.  
TASR postupne každý týždeň prinášala sériu správ z dvoch krajských miest. K tomu  redaktori domácej 
redakcie doplnili chronológie primátorov v daných mestách. 
Z ostatných miest a obcí  sa TASR  zamerala na tie, ktoré sú boli  z  nejakého dôvodu zaujímavé - 
napríklad Tornaľa (primátor  vo väzení a kandidoval), Považská Bystrica (až 15 kandidátov), Liptovský 
Hrádok (jediný kandidát), Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Demänovská Dolina (záujem developerov), Nižná 
Myšľa, rómske osady i ďalšie malé obce, kde bolo málo voličov a kde nikto nekandidoval. V prípade 
najväčších slovenských miest Bratislavy a Košíc TASR zvolila osobitý prístup a podrobnejšie sa venovala 
aj vybraným mestským častiam, ktoré boli v spravodajstve  rozobrané  z hľadiska kandidátov i hlavných 
problémov- Petržalka (najväčšia mestská časť), Devínska Nová Ves (bezpečnosť), Košice Staré Mesto, 
Luník IX a podobne. Počas volebného dňa redaktori domácej redakcie pozorne a komplexne 
monitorovali dianie na celom Slovensku. Okrem rýchleho vydávania priebežných výsledkov  
komunálnych volieb TASR zabezpečila  aj prvé reakcie nových primátorov a ich porazených 
konkurentov vo všetkých krajských mestách.  
     TASR pri vytváraní a plánovaní tém výrazne plnila  svoju verejnoprávnu funkciu. Ako príklad možno 
spomenúť 20 rokov slovenskej zahraničnej politiky, kde formou rozhovoru poskytla priestor takmer 
všetkým šéfom diplomacie v doterajšej histórií krajiny. Okrem nich zazneli aj názory poslancov, 
analytikov, zástupcov tretieho sektora. Táto téma mala  veľmi pozitívne ohlasy. 
     Počas druhého polroka sa v rámci spravodajského servisu objavilo niekoľko nových produktov. 
V domácom servise to boli dva väčšie projekty. Prvým bol projekt Mestá a obce Slovenska  s ambíciou  
predstaviť menej známe, no turisticky príťažlivé miesta krajiny. Raz týždenne, v sobotu TASR uvádzala 
minimálne päť správ, ktoré tieto miesta predstavili z hľadiska tradícií, kultúry, histórie, pamätihodností 
i ekonomickej, či sociálnej štruktúry. Správy  spĺňali  v čo najväčšej možnej miere multimediálne 
pokrytie (zvuk, foto, video). Prvé štyri obce predstavené v II. polroku 2010 zodpovedali geografickému 
rozčleneniu krajiny- najvýchodnejšia - Nová Sedlica, najsevernejšia - Oravská Polhora, najzápadnejšia - 
Záhorská Ves a najjužnejšia - Patince. Tieto témy boli zaujímavé predovšetkým pre regionálne médiá, 
ktoré ich preberali alebo sa nimi inšpirovali.  
Druhý nosný projekt, prierezový, ktorý nebol len výlučnou doménou domácej redakcie, sme nazvali 
Osobnosti: tváre a myšlienky. Jeho cieľom bolo predstaviť zaujímavé a mienkotvorné slovenské 
a zahraničné osobnosti z rôznych oblastí, ako je zahraničná politika, kultúra, ekonómia. Tu sa ako prínos 
ukázala  spolupráca s odborníkom na zahraničnú politiku Pavlom Demešom, ktorý zabezpečil dva 
zaujímavé a exkluzívne rozhovory s bývalými poprednými predstaviteľmi Juhoslávie a SNŠ, Raifom 
Dizdarevičom a Stanislavom Šuškievičom. Viaceré rozhovory uspeli u odberateľov, ktorí ich na 
webových portáloch uverejnili celé, čo nebýva pri agentúrnej žurnalistike bežné. Oba projekty preto 
možno hodnotiť ako úspešné a TASR v nich bude pokračovať aj v roku 2011.  
Domáca redakcia monitorovala aj zasadnutia vlády, parlamentu, aktivity prezidenta, činnosť koaličných  
a opozičných strán. Pozornosť venovala  súdnym procesom, kauzám, sledovala chod samospráv, 
výstavbu diaľnic, atď.  
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Easy servis 
 
     TASR v Easy servise za  rok 2010 vydala 8 191 správ a 1 115 zvukov.  
Doplnkové, nadčasové, či rekreatívne témy sa sumarizovali a vznikol nový Easy servis. Domáca redakcia 
sa významnou mierou zúčastňovala na jeho napĺňaní. Cieľom servisu bolo ponúknuť ucelené množstvo 
zaujímavostí, tzv. topiek i správ z kultúry, umenia, filmu, histórie, vedy, zo života osobností a tipov na 
prežitie voľného času. Tak, aby správy, ktoré boli rozptýlené v rámci všetkých servisov TASR, dostali 
jeden domov. V Easy servise sa objavili všetky zaujímavosti i správy z kultúrneho diania v Bratislave 
a v regiónoch, názory umeleckých osobností ako sú herci, speváci, moderátori, spisovatelia, maliari 
a pod., na  rôzne témy. V easy servise pribudla  tiež nová služba Hity vo zvuku. V rámci každého 
vydania Hudobného kalendára bol pre odberateľov v audioservise k dispozícií starší hit od niektorého 
zo spomínaných interpretov.  Easy servis dopĺňali aj zaujímavosti zo zahraničia.  
 
Školský servis  
 
     Nový produkt Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – TASR do každej školy mal  vo februári 2010 
za sebou rok  svojho pôsobenia. Ukázalo sa, že to bol unikátny nápad a stretol sa s mimoriadnym 
ohlasom žiakov, študentov i pedagógov. Začal sa budovať interaktívny vzťah medzi školami a TASR, a to 
na úplne nových základoch. Súčasne sa tak plnilo  hlavné poslanie TASR, ktorým je služba verejnosti.  
Pedagógom projekt poskytol podklady pre prácu v rámci mediálnej výchovy, žiakom možnosť 
sebarealizácie v oblasti novinárskej tvorby a sebavzdelávania. Neboli to však iba správy od žiakov, 
študentov a pedagógov, školský servis obsahoval aj pravidelné rubriky: Historický kalendár, Osobnosti, 
Zaujímavosť zo sveta, Hudobné novinky, Spisovná slovenčina, atď. 
     V roku   2010  TASR  v školskom servise uverejnila 8 000 slovných a zvukových správ. Stálym 
prispievateľom TASR vydala  208  preukazov redaktor - junior školského servisu TASR a 31  externých 
preukazov pre pedagógov. Takto sa na adresu TASR vyjadrila napríklad mladá junior redaktorka Eva 
Dzuriaková zo Súkromného osemročného gymnázia z Košíc: „....s radosťou a vďakou vám posielam 
fotku na novinársky preukaz, ktorý ste mi udelili. Ďakujem vám za možnosť prejaviť sa a posielať 
príspevky, vytvárate takto zaujímavú tradíciu. Keďže vám záleží na názoroch mladých ľudí, robíte 
službu nielen nám, ale aj celej spoločnosti, ktorá má  možnosť  pozrieť sa na seba v zrkadlovom 
odraze. Ďakujem za váš bezprostredný a inšpiratívny prístup, ktorý uplatňujete k mladým ľuďom.  Vo 
veľkej miere sa zapojili do písania aj  školy, ktoré majú štatút Zelená škola. Medzi pravidelnými  
prispievateľmi sme pobadali značné pokroky v štylistike, ale aj v pohotovosti. Príkladom boli súrodenci 
Tomáš a Patrik Geršiovci. Príspevky gymnazistky Nory Paľovovej o vlastenectve, či zaujímavý postreh na 
tému „Marec - mesiac elektronickej knihy“, boli zasa také zaujímavé, že ich tlačová agentúra zaradila aj 
do blogu TASR, ktorý tvoria renomovaní autori. Najviac diskusných reakcií na blogu vyvolal príspevok 
študentky Nikoly Kokiovej pod názvom „Slovensko a Slováci“.  
     Žiaci a študenti písali aj o úspechoch v rozličných súťažiach, napr. Mladý Európan 2010, Štúrov 
a Dubčekov rétorický Uhrovec, Ekoolympiáda, Hviezdoslavov Kubín, súťaž Ruské slovo, Mladí 
astronómovia, Biblická olympiáda,  Olympiáda ľudských práv, informatiky, atď. Informovali 
o projektoch  Comenius, SuperTrieda, či Botanikiáda. Zaujímavý bol  príspevok nevidiacej študentky 
Simonky Novákovej z Cirkevnej spojenej školy vo  Vranove nad Topľou, v ktorom na svojom notebooku 
napísala o vzťahu k škole, pedagógom, spolužiakom i svojmu okoliu. Ďalšie príspevky boli na tému 
modernizácie vzdelávania, čerpania eurofondov v školstve, boja proti drogám, ale aj o tom, ako 
slovenské učiteľky učili v Keni kolegov používať informačné technológie. Do finále celoslovenskej súťaže 
o literárnu prvotinu „Debut 2009“ sa medzi tri najlepšie diela dostala práca  maturantky Zuzky 
Slaninkovej – „Na počiatku bolo koleso“, ktorá študovala  na Gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou. 
(Teraz už študuje  žurnalistiku.)   
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     Práca v rámci školského servisu TASR mladých prispievateľov zaujala. Svedčia o tom aj tieto  e-maily: 
Volám sa Ivica Feketšová a som držiteľka preukazu TASR – redaktor junior. Len som Vám chcela 
povedať,  že sa mi veľmi páčila tohtoročná spolupráca s Vami a že veľmi rada budem prispievať  do 
TASR aj v školskom roku 2010/11.  
 
Lukáš Valentovič , SPŠ Dopravná v Trnave: Písanie článkov do školského servisu TASR hodnotím veľmi 
pozitívne. Som rád, že môžem zdieľať svoje myšlienky a nápady prostredníctvom tohto média. 
Získané informácie mi veľmi pomáhajú pri písaní článkov, nakoľko mám prehľad o dianí na Slovensku 
a v mojom okolí.  
Články sa snažím písať kvalitne a vždy sa niečo nové naučím, čo neskôr využívam. 
A ešte jeden postreh, tentoraz od pedagogičky Márie Šamovej, zo ZŠ Turnianska, BA.: Chcem sa vám 
poďakovať, že naozaj viete pochopiť prácu učiteľa počas celého školského roka. Veľmi ma teší koľko 
akcií a aktivít máme na školách a som rada,  že sa môžeme podeliť o ne, prezentovať našu školu, 
blízke okolie... Želám Vám veľa nových mladých reportérov.  
     TASR spoluprácu so školami  upevnila i tým, že  na webe v zóne TASR do každej školy vytvorila 
podzložku „školské weby a médiá“. Prelinkovali sa weby škôl, školských časopisov, rádií a televízií. 
     Mnohí z prispievateľov do školského servisu začali navzájom komunikovať aj v rámci skupiny 
Redaktor školského servisu TASR, ktorý sa nachádza na Facebooku. Skupina je otvorená a môže sa do 
nej prihlásiť každý, kto rád píše. 
     Vysokoškolákom TASR dala možnosť overiť  si svoje poznatky prostredníctvom praxe v Tlačovej 
agentúre Slovenskej republiky. Študenti, ktorí  absolvovali prax v tlačovej agentúre, museli najskôr  
poslať najmenej päť príspevkov do školského servisu TASR. 
Školský servis  vychádzal aj cez prázdniny. TASR pripravila  pre mladých prispievateľov  cez leto  súťaž – 
FOTKA LETA, ktorá vyvolala veľký  záujem. 
     Šéfredaktor TASR i vedúci Obrazovej a video redakcie TASR mali čo robiť, aby spomedzi 187 snímok 
vybrali tie najzaujímavejšie, ktoré navyše spĺňali aj kritéria žurnalistickej fotografie. Víťazom súťaže 
FOTKA LETA sa stal  Lukáš Valentovič, dnes už vysokoškolák – študent STU v Bratislave. Ocenenie získal 
za fotky z koncertu, kde kvalitne a pohotovo, moderným dynamickým spôsobom, zachytil hráčov na 
jednotlivé nástroje. Ďalšiu reportáž - požiar skladu stavebnín v Seredi – zvládol novinársky takmer 
profesionálne. Zistil aktuálnu tému, nafotil a snímky i texty operatívne poslal do agentúry. Spravodajsky 
to bolo spracované na úrovni, so všetkým, čo k tomu patrí.  
Víťaz súťaže FOTKA LETA - Lukáš Valentovič získal od TASR fotoaparát v hodnote 300 €. Porotu zaujali aj  
fotografie od Michaely Kompaníkovej , ktorá si našla  tému architektúry Banskej Štiavnice. Stvárnila ju 
veľmi dobre technicky aj štylisticky. 
V kategórii fotiek, publikovaných na Facebooku, boli fotografie Tomáša Geršiho vyhodnotené členmi 
školskej skupiny  za  najlepšie. Generálny riaditeľ TASR - PhDr.Jaroslav Rezník  mu odovzal vecnú cenu  - 
fotoaparát. 
     V roku  2010 boli prvýkrát niektoré z príspevkov zaradené aj do rubriky „téma tasr“ s názvom 
Rozprávky včera a dnes. Zaujali hlavne tieto :  
Andersen písal príbehy, vďaka ktorým vidíme svet – autor: Michaela Kompaníková, 18 rokov, 
Gymnázium Považská Bystrica.  
Statočný cínový vojačik a celá jeho armáda... - autor: Nora Paľovová, 15 rokov, Gymnázium Ivana Bellu, 
Handlová.  
Rozprávky H. CH. Andersena sú aktuálne aj dnes - autor: Tomáš Gerši, 19 rokov, Obchodná akadémia 
Topoľčany.  
Hrnčiar formuje dielo z hliny, rozprávkar zo života - autor: Soňa Klimčová, 18 rokov, Gymnázium Janka 
Jesenského v Bánovciach nad Bebravou.  
 Do projektu TASR do každej školy boli zapojení žiaci, študenti a pedagógovia prakticky z celého 
Slovenska.  
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     TASR teší, že našich prispievateľov a spolupracovníkov stále pribúda, napriek medializovaným 
správam, že  školský servis skončí. Tlačová agentúra  v tomto projekte pokračuje naďalej, aj keď sa 
podmienky na jeho realizáciu čiastočne zmenili.  Minister školstva SR Eugen Jurzyca vyhlásil, že učitelia 
by mali byť za aktívnu prácu so žiakmi ocenení. Sme presvedčení, že úsilie pedagógov v projekte „TASR 
do každej školy“ do tohto rámca plne zapadá. Výchova mladých ľudí, vzdelaných, odborne zdatných 
a rozhľadených, je vecou celej spoločnosti. Preto veríme, že tento, nesporne zaujímavý projekt TASR, 
opäť nájde takú podporu, ktorá mu po zásluhe patrí. 
 
EKONOMICKÁ REDAKCIA  
 
     Ekonomická  redakcia vydala v roku 2010  24 086 správ a 2 126 zvukov.  
Ekonomická redakcia v roku 2010 pokračovala v podrobnom pokrývaní aktuálneho diania v domácej aj 
zahraničnej ekonomike, ktoré dopĺňala množstvom analytických a praktických tematických materiálov. 
Začiatok roka sa niesol v znamení spúšťania nového systému elektronického výberu mýta pre nákladné 
autá, ktorý od začiatku vyvolával spory medzi ministerstvom dopravy, prevádzkovateľom systému 
a samotnými nákladnými dopravcami.          Vzájomné nezhody vyústili do niekoľkodňových protestných 
akcií dopravcov v Bratislave a ďalších mestách po celom Slovensku. Ekonomická redakcia tieto protesty, 
ako aj rokovania zainteresovaných strán o  úpravách systému, v spolupráci s regionálnymi 
spravodajcami intenzívne pokrývala. Redaktori, ktorí sa téme venovali, prinášali rôzne politické názory 
aj pohľady a analýzy odborníkov na túto problematiku. Problémy zo začiatku roka postupne vyústili do 
viacerých legislatívnych zmien, ktorým sa redakcia venovala od ich oznámenia na úvodných 
rokovaniach dotknutých strán, až po ich definitívne schválenie v Národnej rade  SR a uvedenie do 
praxe. 
     Najdôležitejšou témou ekonomického spravodajstva boli pripravované opatrenia novej vlády, ktorá 
sa vytvorila po júnových parlamentných voľbách. Od prvých dní ekonomická redakcia TASR sledovala 
koaličné rokovania, oslovovala predstaviteľov budúcich vládnych strán a zisťovala priority, ktoré 
presadzujú. Po dosiahnutí koaličnej dohody nasledovalo obdobie tvorby a schvaľovania vládneho 
programu, ktorý redakcia rozoberala po jednotlivých oblastiach a konkrétnym zámerom venovala aj 
analytické materiály s pohľadom ekonomických odborníkov. 
     Prioritou nového kabinetu v prvých mesiacoch po vymenovaní bola príprava nového štátneho 
rozpočtu a s tým súvisiaci balík úsporných opatrení, zameraný na ozdravenie verejných financií. 
Ekonomická redakcia TASR podrobne sledovala osud množstva návrhov, predovšetkým v oblasti daní 
a sociálnych vecí, od prvotných predstáv jednotlivých strán a ich ministrov, cez rokovania v rámci 
vládnej koalície, až po schvaľovanie zákonov vo vláde a v parlamente. V rámci vyváženého 
spravodajstva prinášali redaktori k dôležitým témam aj názory opozície a nezávislých analytikov. Pri 
príležitosti prvých sto dní novej vlády a potom opäť koncom roka, priniesla redakcia hodnotenia 
z pohľadu predstaviteľov jednotlivých rezortov. 
     Ďalšou dôležitou témou, ktorá vyvolala ostrú polemiku medzi koalíciou a opozíciou a ktorú 
ekonomická redakcia TASR podrobne sledovala, bola výstavba dopravnej infraštruktúry na Slovensku, 
problémy s ňou spojené a plány novej vlády v tejto oblasti. Redaktori sa systematicky venovali aj téme 
očakávaného rastu cien energií a potravín a v sérii tematicky zameraných článkov s politikmi aj 
ekonomickými odborníkmi rozoberali súčasné nastavenie a pripravované zmeny v slovenskom 
dôchodkovom systéme. 
     Zo zahraničných udalostí v druhej polovici minulého roka najviac rezonovali dlhové problémy 
v eurozóne. Slovensko, ktoré je členom tohto zoskupenia už dva roky,  sa odmietlo podieľať na 
finančnej pomoci Grécku, zároveň sa však zapojilo do spoločného európskeho garančného 
mechanizmu. Téma vyvolala širokú celospoločenskú diskusiu a ekonomická redakcia TASR pravidelne 
prinášala rôzne pohľady politikov aj ekonómov na aktuálnu situáciu a možnú budúcnosť spoločnej 
európskej meny. 
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     V súvislosti s dlhovou krízou prebiehali celú jeseň na európskej úrovni diskusie o reforme finančných 
a rozpočtových pravidiel, ktorým sa venovalo niekoľko stretnutí najvyšších predstaviteľov Európskej 
únie. TASR z týchto summitov prinášala aktuálne informácie s využitím zahraničných agentúr, ale aj 
prostredníctvom vyslaných redaktorov. Okrem tejto témy vo svojom zahraničnom spravodajstve 
redakcia systematicky sledovala vývoj hlavných svetových ekonomík po predpokladanom konci ťažkej 
hospodárskej krízy, či diskusie o prípadnom novom globálnom menovom usporiadaní. Na dennej báze 
prinášali prekladatelia ekonomickej redakcie TASR tiež informácie o vývoji cien ropy, zlata a ďalších 
dôležitých komodít na svetových trhoch. 
 
ZAHRANIČNÁ REDAKCIA   
 
     Zahraničná  redakcia  vydala  v roku 2010 29 484 správ a 486 zvukov  v zahraničnom servise  a  10 
596 správ  v anglickom a nemeckom jazyku v exportnom servise. 
Medzinárodný servis 
Medzinárodný servis redakcie v roku 2010 zmapoval všetky relevantné udalosti politického i kultúrno-
spoločenského života vo svete.  
 
     Ťažiskové témy, ktoré dominovali globálnemu dianiu, sa mnohokrát prelínali aj s ekonomickou 
sférou. Najsvetlejším príkladom toho bola situácia v Grécku. Opakované nepokoje v uliciach a vlna 
štrajkov boli odozvou na zrútenie tamojšieho finančného systému, ktorému museli pôžičkou pomôcť 
eurozóna i Medzinárodný menový fond. Inou udalosťou s ekonomickým backgroundom, ktorú 
sledovala aj zahraničná redakcia, boli dôsledky výbuchu islandskej sopky Eyjafjallajökull; jej vulkanický 
prach ovplyvnil predovšetkým leteckú dopravu v Európe. V Maďarsku opakovane štrajkovali dopravné 
spoločnosti, vrátane leteckej a železničnej. Na jar došlo k najväčšej ekologickej katastrofe v dejinách 
USA: vybuchla vrtná súprava Deepwater Horizon, ktorá unikajúcou ropou začala prudko znečisťovať 
Mexický záliv. 
     Katastrofa, ktorá v tomto roku postihla Poľsko, bola iného charakteru: pri leteckej havárii nad 
ruským územím prišiel o život prezident Lech Kaczyński s manželkou a množstvo poľských politických 
i armádnych činiteľov.  
     Vyčíňal aj prírodný živel: silné zemetrasenie na ostrove Haiti v Karibskom mori si vyžiadalo 230.000 
obetí, čím sa zaradilo medzi najsmrtonosnejšie zemetrasenia s potvrdeným počtom obetí v dejinách; 
v čínskej provincii Čching-chaj zase pri podobnej katastrofe zahynuli dve tisícky ľudí a vyše 10.000 bolo 
zranených.  
     Svet neobišli ani národnostné nepokoje: pri násilnostiach v stredoázijskom Kirgizsku medzi etnickými 
Kirgizmi a Uzbekmi zahynuli stovky ľudí.  
     Situáciu na Blízkom východe značne ovplyvnil zásah izraelského vojenského námorníctva proti flotile 
pokúšajúcej sa prelomiť blokádu Gazy, pri ktorom boli zabití deviati propalestínski aktivisti.  
     Pre Slovensko boli v tomto období významné nielen parlamentné voľby na jeho vlastnom území, ale 
i v Maďarsku, kde zvíťazil pravicový Fidesz. Medzi prvými krokmi novej vlády v Budapešti bolo 
schválenie kontroverzného zákona o dvojakom občianstve, na čo Slovenská republika promptne 
zareagovala avizovaním odvetných krokov.  
     Voľby sa konali aj v Českej republike, kde sa po prehre dovtedy vládnucej ľavice vytvorila pravicová 
koalícia. Praha bola tiež dejiskom odzbrojovacieho summitu USA - Rusko, na ktorom sa zúčastnili 
prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev.  
     Z politických udalostí bol vari najvážnejší konflikt na Kórejskom polostrove, ktorý sa dostal na pokraj 
vojny kvôli delostreleckej operácii KĽDR. Naopak, z Iraku sa stiahla posledná americká bojová jednotka, 
čím sa skončila účasť USA v irackej vojne.  
     Štátotvorný proces európskych národov sa dostal do ďalšej fázy, keď Medzinárodný súdny dvor v 
Haagu odobril osamostatnenie bývalej srbskej provincie Kosovo.  
 
 
 



 17

     Celosvetový škandál spôsobil internetový vydavateľ anonymných a utajovaných materiálov 
WikiLeaks, ktorý zverejnil zbierku vyše 250 000 amerických diplomatických depeší, vrátane 100 000 
označených ako tajné, či dôverné.  
     Veľkú pozornosť svetových médií i politikov pútal kontroverzný mediálny zákon v Maďarsku, ktorý 
vstúpil do platnosti koncom roka 2010. Táto legislatíva umožňuje štátu výrazne zasahovať do redakčnej 
práce médií.  
     Strednú Európu postihla v tomto období vážna ekologická havária, keď v západnom Maďarsku, pri 
obci Ajka, zaplavila niekoľko obývaných lokalít nebezpečná žieravina. Nehoda, ktorá mala rovnako 
katastrofálny dopad ako o približne pol roka starší únik ropy v Mexickom zálive, si vyžiadala desať obetí 
a vyše stovky zranených.  
     Svetová verejnosť so zvedavosťou upierala oči aj na unikátnu záchrannú akciu, pri ktorej sa podarilo 
vyslobodiť vyše tri desiatky baníkov, uväznených v 700 metrov hlbokej bani v juhoamerickom Čile.  
     Z prírodných katastrof boli najväčšími silné monzúnové dažde a následné rozsiahle záplavy 
v Pakistane. Zahynulo tam viac ako poldruha tisíca ľudí a viac než milión ich prišlo o strechu nad 
hlavou. Takisto sa opakovali zemetrasenia a erupcie sopiek: v seizmickej indonézskej oblasti zomrelo 
pri záchvevoch pôdy pri pobreží Sumatry 400 ľudí, výbuchy sopky Merapi na Jáve usmrtili vyše 300 
osôb a ďalšie státisíce boli prinútené opustiť svoje domovy. 
     K jedinečným vedeckým počinom roka 2010 patrili experimenty vo Veľkom hadrónovom urýchľovači 
vo Švajčiarsku, kde sa podarilo vytvoriť podmienky, aké boli krátko po Veľkom tresku pri vzniku 
vesmíru. 
     Medzinárodný servis pravidelne pokrýval aj úmrtia svetových osobností; v druhom polroku 2010 bol 
z tohto hľadiska najvýznamnejšou osobou vrcholný ruský politik Viktor Černomyrdin. 
     Redakcia na dennej báze prispievala aj do agentúrneho Easy servisu správami z kultúry, vedy 
a lifestylovými informáciami. 
 
Exportný servis  
 
     Exportný servis produkovala Zahraničná redakcia v dvoch jazykových mutáciách – angličtine 
a nemčine. Nosnými témami v oboch bolo formovanie novej vlády po parlamentných voľbách a 
programové vyhlásenie vlády. V súvislosti s tým redakcia odsledovala všetky vážne ekonomické aj 
politické kauzy, ktoré rezonovali na Slovensku. 
     V jesenných mesiacoch redakcia venovala zvýšenú pozornosť plebiscitom – referendu aj 
komunálnym voľbám a ich výsledkom a dopadom.  
     Redakcia detailne pokryla všetky oficiálne zahraničné návštevy na Slovensku ako aj zahraničné 
pracovné cesty slovenských ústavných činiteľov. Okrem politických tém sa redakcia sústredila aj na 
vývoj ekonomiky, financie, bankovníctvo a dianie v súkromnom sektore. 
     Vyslanými redaktormi i stálymi korešpondentmi redakcia multimediálne pokrývala zahraničné 
pracovné cesty slovenských ústavných predstaviteľov v zahraničí, vrátane summitov EÚ v Bruseli.  
 
ŠPORTOVÁ REDAKCIA 
 
     Športová  redakcia  v roku 2010 vydala 41 578 správ a 4 079 zvukov. 
Redakcia okrem bohatého diania s jarným vyvrcholením športových sezón, vo veľkom a v nebývalom 
rozsahu pokrývala zimnú olympiádu,  majstrovstvá sveta vo futbale, či MS vo vodnom slalome. 
     ZOH (Kanada): Vzhľadom na premiérovú účasť dvoch hokejových reprezentácií i vzhľadom na 
nebývalé medailové ambície v individuálnych disciplínach, vyslala redakcia na zimné hry dvoch 
redaktorov. Obaja vytvorili akýsi vlastný subservis, v ktorom dennodenne produkovali balík textových 
pohľadníc, fíčrov a top správ s ohľadom na slovenskú výpravu.  
 
V náročných podmienkach robili kvalitnú a pohotovú audioprodukciu a videoreportáže. Hlavná časť 
redakcie na Slovensku produkovala kvantitu spravodajstva tiež s dôrazom na slovaciká a s veľkou 
odozvou sa stretli najmä výstavby spravodajstiev z biatlonu a lyžiarskych disciplín. Výstavby spočívali v 
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rýchlej súslednosti flešov, prvých správ, rozšírených, súhrnov a mimoriadne pútavých príbehov ako 
bonusových materiálov. Klienti tiež ocenili aj fakt, že redakcia textovo pokryla všetky finálové súťaže i 
všetky hokejové zápasy na olympijskom turnaji. 
     MS vo futbale (JAR): Šampionát je vždy spravodajsky náročný a v tomto prípade išlo o historickú 
účasť Slovenska. Dvaja vyslaní redaktori produkovali balík textových pohľadníc, pričom excelovali 
najmä vo zvukovom spravodajstve. Klienti ocenili najmä fakt, že ku každému zo 64 zápasov MS 
pripravila športová redakcia rozsiahly textovo-štatistický prehľad.  
     Športovej redakcii TASR sa podarilo kvalitne pokryť všetky zásadné udalosti, súvisiace s 
reprezentáciami Slovenska. Išlo najmä o hokejové a futbalové prípravy, každoročné hokejové MS, 
tenisový DC,  Fedcup, atď. Redakcia realizovala  spravodajstvo z vyvrcholenia futbalových a hokejových 
líg, takisto z ďalších loptových súťaží a domácich šampionátov v individuálnych olympijských športoch. 
Na vysokej úrovni sa venovala vyvrcholeniu najvýznamnejších akcií v zahraničí, teda zimným Svetovým 
pohárom, F1, či tenisovým grandslamom, a to vždy so špeciálnym dôrazom na slovacikum, čoho 
názorným príkladom bolo spravodajstvo z bojov o Stanleyho pohár v NHL.  
     Začiatok júla sa síce niesol v znamení vrcholiacich MS vo futbale už bez účasti slovenských 
futbalistov, ale o pár týždňov sa  začala ďalšia sezóna s novým cyklom národného tímu.  
     V júli, v auguste a v septembri prebiehali európske futbalové súťaže na klubovej úrovni s bohatou 
účasťou SR. V tejto fáze športová redakcia  vyslala na kľúčové podujatia v rámci zahraničných ciest 
viacero svojich redaktorov. 
     V lete mali svoje vrcholy aj reprezentácie basketbalistiek a hádzanárov, obe postúpili na ME, resp. 
MS. 
     Ďalšími významnými spravodajskými akciami boli epochálne vystúpenia novej generácie slovenských 
cyklistov, pričom paralelne sa redakcia venovala aj dopingovým škandálom v tomto odvetví. 
     Jeseň bola, okrem dokončenia prvého bloku kvalifikácie ME futbalistov, aj v znamení založenia a 
rozmachu špeciálneho servisu pod kľúčovaním MS11-Hokej k tohtoročnému šampionátu v hokeji. 
Začali sa reprezentačné akcie v zimných odvetviach, najmä lyžiarskeho charakteru. 
     Jeseň bola, okrem dokončenia prvého bloku kvalifikácie ME futbalistov, aj v znamení založenia a 
rozmachu špeciálneho servisu pod kľúčovaním MS11-Hokej k tohtoročnému šampionátu v hokeji. 
Začali sa reprezentačné akcie v  
     Prelomovým momentom v pôsobení redakcie bolo októbrové naštartovanie nových tematických a 
vzdelávacích konceptov. Projekt "Legendy" do konca roka priniesol každý týždeň vyčerpávajúci 
rozhovor s osobnosťou slovenského športu, vždy za prítomnosti multimédií. Odzneli podnetné 
materiály so slávnymi ľuďmi ako Jozef Vengloš, Igor Liba, Július Šupler, Ján Zachara, či Anton Tkáč. 
      Mimoriadne tvorivé a príbehové aspekty niesol projekt "Zrod hviezdy", ktorý každý mesiac 
vygeneroval (tiež silne multimediálne) fíčrované útvary s Pavlom Hurajtom, Alenou Procházkovou, 
Elenou Kaliskou a osobami z ich okolia.  
      Tretím projektom bol "Športový slang". Každý pracovný deň priniesol sviežu charakteristiku 
výrazov, ktoré sa používajú v športovej terminológii, do 31. decembra  2010 celkovo 63 výrazov - od 
nožničiek, cez bager, strom, list, semafor, tiki-taka, (pod)kúriť, prasiatko, až po zatvorené bránky. V 
projektoch  športová redakcia TASR pokračuje aj v roku 2011.                    
 
OBRAZOVÁ A VIDEO REDAKCIA  
 
     Obrazová a video redakcia v roku 2010 vydala 76 893 fotografií, 207 grafov a 6 013 videozáznamov. 
Fotoreportáže zo sveta čerpala zo zahraničnej agentúry AP. 
     Dominovali reportáže z politického a športového života, ekonomické témy a kultúra. Od začiatku 
roka sa redakcia podrobne venovala aktualitám súvisiacim s protestom autodopravcov a s 
hospodárskou krízou. Prioritou ďalších mesiacov bola príprava volieb a povodne. Foto a video servis 
TASR prinášal takmer online spravodajstvo z východu Slovenska, oblasti Gemera, Spiša, západného 
Slovenska a Žitného ostrova. 
     Fotoreportér TASR pôsobil na ZOH vo Vancouveri a TASR mala zastúpenie  na MS vo futbale v JAR a 
MS v hokeji v Nemecku. Všetky spomínané udalosti mali mimoriadnu publicitu v médiách a drvivú 
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prevahu pred konkurenciou aj na rozhodujúcich webových portáloch. Podrobne a pohotovo redakcia 
zaznamenala na foto aj video návštevu ruského prezidenta D. Medvedeva v Bratislave, voľby 
v Maďarsku a v Čechách.  
     Vo foto a video servise reportéri  podrobne mapovali dôsledky a odstraňovanie škôd po povodniach 
a množstvo aktualít, vyplývajúcich z kreovania novej vlády. Mnoho reportáží a videozáznamov TASR 
venovala dianiu v samosprávnych krajoch, cestovnému ruchu, výstavbe infraštruktúr, súdnictvu a 
školstvu.  
     Začiatkom júla pokračovali rokovania o zložení vlády. Fotom aj videom  TASR podrobne mapovala  
vymenovanie  vlády SR i rekonštrukciu NR SR.   
     Foto a video reportéri boli  na viacerých zahraničných cestách na summitoch v Bruseli, v ČR- 
s premiérkou, atď. V Bratislave redaktori obrazom  zachytili kráľovský pár z Nórska.  
 
     V závere roka dominovali koaličné stretnutia, voľba GP, schvaľovanie ekonomických balíčkov v 
parlamente a napokon prijatie zákona o štátnom rozpočte.  
     V športe fotoreportéri  zaznamenali podrobne súboje o titul v hokejovej a futbalovej lige. Viackrát  
vycestovali na svetový pohár v lyžovaní s V. Zuzulovou. Dominovali však zápasy slovenskej 
reprezentácie vo futbale o postup na Euro a zápasy MFK Žilina v Lige majstrov. 
     Pohotovo kvalitatívne i kvantitatívne TASR pokrývala komunálne voľby 27.novembra 2010.  
 
REDAKCIA DOKUMENTAČNÝCH DATABÁZ (RDD)  
 
     V hodnotenom období redakcia  pokračovala v trende podpory všetkých servisov TASR.  
Redaktori priebežne prispievali do týždenných tém TASR - Rotujúce predsedníctvo EÚ preberá Belgicko, 
Utečenci – ľudia bez domova, Voľby do NR SR 2010, Záhradkárska sezóna, Očkovanie, Prohibícia, Rok 
s eurom, Rozprávky,  SNP, Referendum, Komunálne voľby, Pád Miloševičovej vlády, Povodne, 100 dní 
vlády SR, Futbalové štadióny, Vianočné sviatky. Po voľbách redakcia pripravila profily predsedu 
a podpredsedov parlamentu a taktiež všetkých členov nového vládneho kabinetu.   
     V závere roka redakcia vypracovala  koncoročné chronológie – Udalosti SR v roku 2010, Ekonomické 
udalosti SR aj svet v roku 2010, Top udalosti SR aj svet v roku 2010, Zahraničné návštevy v SR 
politického a kultúrneho charakteru, Návštevy ústavných činiteľov SR v zahraničí a tiež Úmrtia 
osobností SR aj zo sveta v roku 2010.  
     Pri zahraničných návštevách najvyšších predstaviteľov krajín v SR, resp. slovenských politikov 
v zahraničí, pripravila redakcia viacero prehľadov vzťahov medzi krajinami a SR a tiež profily niektorých 
osobností, ktoré SR navštívili. Záujem trval aj o chronológie ako expresný zdroj informácií so základným 
backgroundom pre odberateľov. V septembri 2010 TASR rozbehla projekt Chronológie-databázy-TASR, 
v ktorom denne uverejňovala výber zo svojich štruktúrovaných informačných súborov. Ucelené 
tematické súbory obsahovali viac informácií a boli priebežne aktualizované v databáze TASR. Denný 
výber týchto chronológií sa spravidla viazal na výročie nejakej udalosti. Okrem toho redakcia vydávala 
aj chronologické materiály, viažuce sa k aktuálnym témam.  
     Pravidelne odoberané boli materiály o svetových, medzinárodných, európskych a slovenských dňoch 
(sviatkoch či pamätných dňoch), postavených na báze aktuálnych udalostí s erudovaným 
backgroundom.  
     Pokračoval záujem klientov o zverejňovanie rôznych výročí, patentov, objavov z viacerých vedných 
oblastí a zaujímavostí v Easy servise. Charakteristiky mien, inovované o významné osobnosti ich 
nositeľov,  TASR prinášala denne. V  Easy TASR  ponúkala odberateľom každý deň historický kalendár, 
ktorý bol pravidelne aktualizovaný o nové udalosti z predchádzajúcich rokov. Do súboru našich 
pravidelných denných materiálov, ktoré vychádzajú vždy ráno o 8.00 hodine v Easy servise, pribudli od 
20. októbra 2010 pranostiky. 
     V rámci cyklu videofilmov História sebavedomia pripravila RDD textové profily vybraných 
popredných 15 osobností kultúrneho života. Redakcia pripravovala podklady pre retro voľby a retro 
TOP materiály, ktoré vydávala domáca redakcia. 
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 Príležitostne RDD dopĺňala dennú produkciu o preklady aktuálnych udalostí z frankofónnej oblasti, aj 
z Ruska a bývalých republík ZSSR z pohľadu zahraničnej tlače. Priebežne pokračovala  spolupráca so 
zahraničnou redakciou pri komunikácii s ruským a najmä francúzskym veľvyslanectvom: tvorba, 
preklady, rozhovory. 
     V závere každého mesiaca priniesla RDD v ekonomickom a domácom servise pravidelný prehľad 
legislatívy, zákonov uverejnených v Zbierkach za dané obdobie.  
 
     Hot-line servis pre  zákazníkov redakcia vykonávala denne 9 hodín. 
Monitorovaciu a rešeršnú činnosť zabezpečovala redakcia pre našich klientov denne podľa ich 
požiadaviek. Okrem toho zostavovala  redakcia  bulletiny zo správ TASR: Bulletin- Denné ekonomické 
informácie- BEKO, Bulletin automobilový priemysel  - AUT, Bulletin autobusy, Bulletin Energetika- 
ENE, Bulletin banky a Financie- BAN, Bulletin Stavebníctvo a reality –STAV, Bulletin ekonomika 
a obchod. Táto činnosť sa vykonávala na základe spolupráce s oddelením marketingu. 
 
     Spravodajskú produkciu TASR za rok  2010  dopĺňala  TÉMA TASR.  Tento produkt mal týždennú 
periodicitu a bol v agentúrnom prostredí jedinečný. Išlo o detailné spracovanie aktuálnej 
problematiky v sérii správ, rozhovorov, pohľadov, analýz. Produkt bol v reálnom čase prístupný 
verejnosti.    
 
 
Čo priniesol odchádzajúci rok a čo nás čaká v roku 2011 
Vianočné sviatky 
Chronológie 2010 
Reforma rozpočtových a finančných pravidiel EÚ 
Rovnosť príležitostí v SR 
Komunálne voľby 
Futbalové štadióny 
Pred zimnou turistickou sezónou 
Environmentálne záťaže- časované bomby? 
Po povodniach 
100 dní vlády 
Srbsko: Desať rokov od pádu režimu Slobodana Miloševiča 
20 rokov slovenskej zahraničnej politiky 
Ovocinárstvo a vinárstvo v roku 2010 
Referendum 
66. výročie SNP 
Ďalšie zmeny v školstve? 
Leto v zimných športových odvetviach 
Rozprávky včera a dnes 
Programové vyhlásenie vlády 
Koniec eura - realita či fikcia ? 
Grilovanie 
Slovensko má novú vládu 
Ťahákmi leta opäť hudobné festivaly 
Rotujúce predsedníctvo EÚ preberá Belgicko 
Utečenci - ľudia bez domova 
Voľby do NR SR 2010 
MS 2010 v JAR: Slovensko na historickom futbalovom summite  
Príprava na letnú turistickú sezónu  
Rozhovory s volebnými lídrami 
Odpočet vlády 
Dolár. Mena, ktorú sa oplatí držať? 
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Krízový trh práce 
Krok do éry bez jadrových zbraní 
Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti 
Začína sa záhradkárska sezóna 
Daňové priznania v roku 2010 
EUROSONG - história a súčasnosť 
Slováci nežijú len na Slovensku 
Zahraničné investície na Slovensku 
Očkovanie 
ZOH 10 - 90 národov v zajatí snehu a ľadu 
Prohibícia 
Rok s eurom 
Plesová sezóna 
Rok 2009 v politike 
 
ĽUDIA 
 
     V roku 2010 v TASR výrazne vzrástla potreba maximálneho využitia všetkých zdrojov, vrátane 
ľudských zdrojov. Tlak na maximálnu efektivitu znamenal ďalšie kumulácie pozícií vedúcich 
zamestnancov, ďalšie zredukovanie  počtu zamestnancov obslužných zložiek, ale aj zníženie  celkového 
počtu zamestnancov.  
     Výrazne početne aj kvalitatívne sa zmenilo zloženie zamestnancov v kategórii redaktorských 
činností.  
     Okrem zmien v početnosti zamestnancov prebiehali aj zmeny v obsahu jednotlivých pracovných 
pozícií, zefektívňovanie pracovných procesov v oblasti využívania fondu pracovného času, ako aj   
zlepšovania vnútornej komunikácie. 
     Rastúce nároky na pracovné výkony a kvalitu práce zamestnancov si vyžiadali aj zvýšenú  
starostlivosť o pracovné podmienky a zdravie zamestnancov. 
     V oblasti spolupráce  so zástupcami zamestnancov pripravilo vedenie TASR návrh Kolektívnej 
zmluvy, ktorá po kolektívnom vyjednávaní významne ovplyvňuje pracovnoprávne vzťahy, oblasť miezd 
a starostlivosť o zamestnancov. 
 
 Personálny plán  
 
     TASR predpokladala v roku 2010  priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov 163. 
Významnou úlohou bola stabilizácia redaktorských pozícií tak, aby bola zabezpečená generačná 
vyváženosť a v konečnom dôsledku kontinuita kvality spravodajských výstupov. Mala k tomu prispieť  
zvýšená motivácia zamestnancov prostredníctvom ohodnotenia, rozvoja a skvalitňovania  
vnútrofiremnej kultúry, komunikácie a starostlivosti o zamestnancov. Tieto očakávania sa museli 
v druhom polroku korigovať vzhľadom na zmenenú ekonomickú situáciu TASR. 
V auguste 2010 prijal generálny riaditeľ TASR rozhodnutie o zrušení 19 systemizovaných miest, a tento 
trend pokračoval až do konca roka.  
     Nevyhnutnosť týchto krokov viedla k zníženiu počtu zamestnancov celkom o 31 a zároveň rast 
nárokov na pracovné výkony u tých, ktorí v TASR zostali. Situácia bola komplikovaná aj vzhľadom na 
zhoršené ekonomické podmienky  klientov TASR, čo vyžadovalo na strane TASR inováciu produktov, 
zachovanie ich kvality a schopnosť intenzívne vnímať potreby klientov.  
Ľudia v TASR napriek všetkým problémom dokázali  zachovať kvalitu produktov a dosiahnuť vyrovnaný 
hospodársky výsledok pri počte zamestnancov 136 koncom roku 2010. 
 
 
 
 



 22

Personálna politika 
 
     Neustále sa zvyšujúce nároky na prácu redaktorov (technologické, ale najmä schopnosť vydávať 
spravodajstvo determinované znakmi verejnoprávneho média) vyžadovali  zmenu prístupov pri výbere 
redaktorov na jednotlivé spravodajské posty, ale aj ich následné začlenenie do pracovných tímov 
profesionálne vedeným adaptačným procesom a permanentnou starostlivosťou o ich profesionálny 
rast. V roku 2010 po znížení početnosti redaktorov bolo potrebné ešte výraznejšie poskytovať zo strany 
vedúcich redakcií podporu a každodennú spätnú väzbu tým, ktorí mali splniť úlohy čo do rozsahu ale aj 
kvality spravodajských výstupov.. 
     Multifunkčnosť redaktorov TASR vyžadovala ešte väčší  dôraz  na profesionálne a osobnostné  
predpoklady   redaktorov a rozvoj týchto predpokladov u kmeňových spravodajcov TASR. Táto 
požiadavka ovplyvnila rozhodnutia o zrušení miesta tým, ktorí nespĺňali uvedené predpoklady. 
     Vzhľadom na uvedené skutočnosti  sa v  neposlednom rade  zvýšená pozornosť zamestnávateľa 
sústredila  aj na starostlivosť o vhodné a primerané pracovné podmienky v TASR a preventívnu 
starostlivosť o zdravie zamestnancov TASR. Táto úloha a zároveň povinnosť vyplývajúca zo zákona č. 
355/ 2007 Z. z. a následne zákona č.40/2008 Z. z.  o ochrane a  podpore verejného zdravia bola 
zabezpečená realizáciou obsahu Zmluvy o pracovnej zdravotnej službe s Nemocnicou sv. Michala 
v Bratislave. V zmysle zmluvy bol zabezpečený  hygienický audit pracovných priestorov, na základe 
auditu vypracovaný dokument o zdravotnej preventívnej starostlivosti s rozpisom zdravotných výkonov 
pre jednotlivé skupiny zamestnancov. Boli realizované preventívne zdravotné prehliadky najmä 
u zamestnancov vykonávajúcich nočnú prácu a taktiež preventívne očné prehliadky u zamestnancov, 
ktorí pracujú so zobrazovacími prostriedkami. 
     K plneniu všetkých náročných úloh v oblasti personálneho manažmentu významne napomáhala 
účinná  spolupráca so zástupcami zamestnancov, založená  Kolektívnou zmluvou, ako aj jej dodatok, 
ktorý ústretovo zakladá stabilitu sociálnych istôt zamestnancov aj v čase krízy. 
     V  roku 2010 odišlo z TASR  47 zamestnancov, z toho  37 redaktorov a 10 zamestnancov 
v kategóriách obslužného personálu. Do TASR nastúpilo 16  zamestnancov, z toho 11  redaktorov a 
piati  zamestnanci obslužného personálu. 
     Sumárne došlo k zníženiu o 31 zamestnancov, z toho o 26 redaktorov a päť zamestnancov 
obslužného personálu.  
     K 31. 12. 2010  bolo v TASR 136 zamestnancov, z toho 124 redaktorov a 12 ostatných zamestnancov, 
t. j. 93 % tvorivých zamestnancov k 8,7 % obslužných zamestnancov. 
4 zamestnankyne boli v roku 2010 na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke. 
 
 
 
Prehľad o počte zamestnancov TASR: 
 spolu red. ost.            
k 31. 12. 2009          162 148 14     

k 31.12. 2010 
 

136 124 12 
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TECHNIKA A INFORMATIKA 
 
     V roku 2010 Úsek informačných technológií (UIT) zabezpečoval všetky činnosti, ktoré súviseli 
s udržiavaním existujúcich technológií a s implementáciou nových produktov. Zabezpečoval obstaranie 
novej techniky, inštalácie a reinštalácie techniky a iné činnosti spojené s bezchybným fungovaním 
tlačovej agentúry. Vykonával činnosti spojené s archiváciou dát a tvorbou nových databáz. 
     UIT vykonával priebežne zálohy a úpravy  v systéme MultiWorks a prekonfiguroval systémy tokov 
dát (MultiWebu a všetkých klientov v TASR spolu s webom) podľa aktuálnych požiadaviek. 
     UIT vykonal rad opatrení spojených s fungovaním servisu EASY, boli vykonané zmeny vo všetkých 
systémoch pre bezproblémové fungovanie tvorby, distribúcie a archivovania správ uvedeného servisu 
a potrebné zmeny aj v školskom servise. 
     V súvislosti s novým hardverom boli urobené všetky činnosti spojené s preklopením existujúcej 
aplikácie na nový server. Zároveň boli vykonané zmeny v aplikáciách web-u. 
     IT zabezpečoval testovaciu prevádzku systému MRS ČTK a zároveň testoval možnosti prispôsobenia 
aplikácie systémom TASR. 
     Úsek zabezpečoval všetky potrebné úpravy v jednotlivých systémoch (TYPLA, Multiworks, Lotus, 
Autonomy a iné) a na jednotlivých pracovných staniciach v dôsledku doplnenie nových kategórií jednak 
v slovnom spravodajstve a jednak v obrazovom spravodajstve. 
     Po overení funkčnosti a bezpečnosti prenosu Intranetu v prvom polroku došlo z pohľadu 
bezpečnosti k zmenám klientov a k inštalácií týchto klientov na jednotlivých pracovných staniciach.  
     Úsek zabezpečil všetky činnosti pre plnohodnotné využívanie systému Autonomy kde priebežne 
podľa požiadaviek klientov boli doplňované RSS kanály (aj vo fomáte XML a X2ML). 
     V rámci zóny verejného záujmu boli vykonané úpravy spojené s rozšírením množstva sprístupnených 
informácií (text, zvuk, obraz) a jednak s prístupom k archívnym záznamom. 
     UIT spustil v druhom polroku vstupno-výstupný server pre pracovníkov TASR za účelom prenosu 
veľkých objemov dát (foto, video a iné). Zároveň boli vykonané prístupy na jednotlivých pracovných 
staniciach tak aby bolo možné jeho maximálne využitie. 
     Úsek riešil niekoľko technických problémov spojených s výpadkom systému TYPLAN a jednak 
s komunikačnými zariadeniami naviazanými na tento systém. ÚIT zabezpečovalo opravy pracovných 
staníc, notebookov a ostatnej audio vizuálnej techniky.  
     UIT aktívne spolupracoval pri zabezpečovaní špeciálneho spravodajstva počas celého druhého 
polroku 2010 (voľby a pod.). 
 
KOMUNIKÁCIA 
 
     Interná i externá komunikácia TASR je postavená na princípoch transparentnosti a konštruktívneho 
dialógu. TASR sa usiluje o dobré profesionálne vzťahy s  verejnosťou, zainteresovanými inštitúciami 
i svojimi klientmi.  
     Takéto parametre komunikácie nachádzajú priaznivú odozvu v podobe zvýšeného počtu pozitívnych 
a neutrálnych správ v médiách o činnosti tlačovej agentúry.  
     TASR v roku 2010 priniesla dve hlavné produktové kampane : MS vo futbale v Juhoafrickej 
republike, kde prezentovala kvalitu, rýchlosť a všestrannosť športového servisu TASR. Druhá kampaň 
prezentovala TASR ako lídra na agentúrnom trhu, ktorý prináša každý deň lepší servis pre verejnosť, 
médiá i ostatných klientov. 
     V rámci informačných blokov v médiách TASR informovala o svojich produktoch a novinkách. 
     K dôležitým nástrojom internej komunikácie tlačovej agentúry patrí intranet, ktorý obzvlášť oceňujú 
regionálni spravodajcovia ako nástroj praktických informácií o dianí v agentúre v Bratislave i jej 
pobočkách. 
     Aj v uplynulom roku TASR vyhodnotila najlepších zamestnancov tlačovej agentúry za rok za 
jednotlivé úseky. 
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OBCHOD 
 
Situácia TASR na trhu v roku 2010 
 
     Situácia na trhu v roku 2010 bola stále pod vplyvom dopadov hospodárskej krízy. Tržby  dosiahli 
v druhom polroku 2010 v porovnaní s prvým nárast o 2,26 % Celkovo za rok 2010 boli príjmy oproti 
roku 2009 nižšie o 0,4 %. Táto skutočnosť je však  mierne pozitívna najmä preto, že sa ešte ani zďaleka 
nedá hovoriť o ukončení  stagnácie trhu. Prejavuje sa tiež úsilie šetriť na neprioritných službách v 
štátnych i v komerčných subjektoch.  Situáciu na trhu zreteľne komplikuje aj ďalšie objektívne faktory: 
a to sú plošné  úsporné opatrenie exekutívy a narastajúca druhotná insolventnosť istej časti našich 
klientov.  
 
POROVNANIE VÝVOJA TRŽIEB  TASR V  ROKU 2010 a 2009 ( v €. ) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Spolu 

2009 146785 172760 165799 170344 165831 158672 160493 168613 163364 166940 166972 210295 2016868

2010 149820 168836 174314 165701 168186 165936 169393 170765 172795 172608 173487 156683 2008524
 
 
 

 
 
Printové média 
 
     Hoci sa reklamný trh na Slovensku  v druhej polovici roku 2010 postupne spamätával z dopadov 
finančnej a hospodárskej krízy, pozitívne efekty sme zaznamenali v až v druhej polovici roku 2010. V 
segmente tlačených médií sme takto zaznamenali medziročný nárast o 0.3%.   Medzi hlavné dôvody 
tohto nárastu patrí najmä evidentné skvalitnenie  spravodajských servisov  TASR. V druhej polovici 
roku  2010 sa staronovým klientom TASR stal  aj jeden z najvýznamnejších mienkotvorných médií na 
Slovensku – denník Pravda. 
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Elektronické média 
 
     Menej priaznivý vývoj sme zaznamenali  v segmente elektronických médií, kde došlo oproti 
minulému roku k poklesu tržieb  o 1,7%.  Dôvodom mierneho poklesu  za sledované obdobie je zánik 
niektorých menších médií,  ako aj mierne prehodnotenie najmä kvantity odoberaných služieb 
a produktov TASR. Akvizičná snaha TASR sa pozitívne prejavila koncom roku 2010  získaním 
významného mediálneho klienta, ktorý sa etabluje na slovenskom trhu.  
 

 
 
Weboví klienti  
 
     Ani v druhej polovici roku 2010 nedošlo  k výraznému nárastu objemu tržieb  z internetového 
prostredia. Medziročný (32 %) prepad príjmov  z prvej polovici roku 2010 sa síce podarilo v druhom 
polroku 2010 spomaliť na 21%, napriek tomu nejde o také oživenie ktoré by naznačovalo  výraznú 
zmenu.  Internetový priestor je známy svojou flexibilitou a dynamikou. Tak ako vie mimoriadne rýchlo 
reagovať na konjunktúru tak rovnako  rýchlo vie zaujať postoj ku kríze. Podľa našich poznatkov naďalej 
sa prehlbuje negatívny trend neautorizovaného získavania  iných (bezplatných) informačných zdrojov, 
čo je v súčasnosti, pri minimálnom legislatívnom riziku,  pomerne bežný jav. 
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Štátne inštitúcie a samospráva.  
 
     Negatívny stav verejných financií a krízová  situácia v rozpočtoch samospráv Slovenska sa v druhom 
polroku 2010 dramaticky zhoršila – čoho dôsledkom je nepriaznivý vývoj v tomto segmente. 
Medziročný pokles o 35,7% je predzvesťou podstatne horšej situácie v nasledujúcom období. Fenomén 
šetrenia sa prejavuje plošne na všetkých úrovniach samosprávy, ale i štátnej správy. Preto je vývoj 
v tomto segmente logický a ani v nasledujúcom období nepredpokladáme jeho výrazné zlepšenie.  
 
 

 
 
 
Privátne spoločnosti  
 
     Komerčné subjekty vykazovali v sledovanom období narastajúci trend objemu tržieb na úrovni 7,5%. 
Vývoj v posledných štyroch mesiacoch však nabáda k opatrnosti najmä v kontexte s očakávanými 
zmenami v roku 2011. Zvýšenie DPH, pomalé oživenie ekonomiky ako aj stúpajúca nezamestnanosť 
naznačujú komplikovanú situáciu na trhu.  Pokračuje úsilie  obchodných klientov o čoraz selektívnejší 
odber informácií s vysokou relevantnosťou, aktuálnosťou  a adresnosťou.    
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     Za udržaním príjmov z predaja služieb a produktov TASR v roku 2010 je dôležité vidieť najmä 
koncepčné kroky a neustálu snahu skvalitňovať a obohacovať spravodajské servisy TASR. Rovnako je 
dôležitá schopnosť prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam a prioritám trhu. Ide najmä 
o rozvíjajúcu sa multimedialitu, ktorá predstavuje  nevyhnutnú podmienku akéhokoľvek ďalšieho 
rozvoja. 
     Pokles tržieb o 0,4 %  je vzhľadom na všeobecné podmienky a stagnujúci  trh s informáciami na 
Slovensku prijateľný. Podstatne zložitejší vývoj očakávame v roku 2011, ktorý bude poznačený 
zhoršujúcimi sa ekonomickými podmienkami a prehlbujúcou sa neistotou na domácom a zahraničnom 
trhu.  
 
 
EKONOMIKA 
 
Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 
     V roku 2010 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške 4 458 406, čo predstavuje medziročný 
nárast vo výške 451 568 Eur.  
     Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 4 406 640, čo v porovnaní s minulým 
rokom predstavuje nárast v čiastke 404 365 Eur. 
     Celková daňová povinnosť za daň z príjmov dosiahla výšku 488 Eur. Zisk celkom po zdanení dosiahol 
výšku 51 278 Eur. 
 
  
 
Výkaz ziskov a strát     v € 
Náklady  2010 2009 % 
     
Spotrebované nákupy  122690 133910 91,62 
Služby  1011865 951395 106,36 
Osobné náklady  2805549 2602793 107,79 
Dane a poplatky  10112 10355 97,65 
Ostatné náklady  119465 82218 145,30 
Odpisy  275916 211937 130,19 
Opravné položky  61043 9667 0,00 
Daň z príjmov  488 4510 10,82 
Náklady celkom  4407128 4006785 109,99 
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VÝNOSY     
     
Tržby za vlastné výkony a tovar  2008524 2016868 99,59 
Ostatné výnosy  13184 11524 114,40 
Tržby z predaja a prenájmu majetku  7576 26389 28,71 
Prijaté príspevky  150 5000 0,00 
Dotácie  2428972 1947057 124,75 
Výnosy celkom  4458406 4006838 111,27 
Výsledok hospodárenia  51278 53  
 
 
     Ako vyplýva zo súvahy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu došlo v roku 2010 k nárastu 
hodnoty vlastných zdrojov krytia majetku o 50 158 Eur.  
 
Súvaha    v € 
AKTÍVA  2010 2009 
    
Neobežný majetok    
Softwér  477056 547721 
Pozemky  56121 56121 
Umelecké diela a zbierky  31687 31687 
Stavby  54249 68239 
Samostat. hnuteľné veci a súbory hnut. Vecí  92843 143947 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok  8010 11883 
Ostatný dlhodobý finančný majetok  0 0 
Neobežný majetok celkom  719966 859598 
Obežný majetok    
Zásoby  3876 9717 
Krátkodobé pohľadávky  276027 349692 
Finančné účty  334443 246878 
Obežný majetok celkom  614346 606287 
Časové rozlíšenie celkom  19099 17446 
Aktíva celkom  1353411 1483331 
    
PASÍVA    
    
Vlastné zdroje krytia maj.    
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  366562 367629 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  51278 53 
Vlastné zdroje krytia maj. Celkom  417840 367682 
Rezervy  89465 100415 
Dlhodobé záväzky  2795 2901 
Krátkodobé záväzky  294487 373911 
Záväzky a rezervy celkom  386747 477227 
Časové rozlíšenie celkom  548824 638422 
Vlastné zdroje, záväzky a rezervy a časové rozlíšenie celkom 1353411 1483331 
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     V zmysle zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky agentúra zostavuje 
a hospodári na základe rozpočtu pozostávajúceho z príjmov a výdavkov na daný kalendárny rok. Do 
príjmovej časti rozpočtu vstupujú tak vlastné finančné zdroje, ktorých hlavnú zložku tvoria príjmy 
z predaja spravodajstva ako aj príspevok zo štátneho rozpočtu na poskytovanie služieb vo verejnom 
záujme.  
     Vzhľadom na tieto skutočnosti agentúra zostavila na rok 2010 rozpočet príjmov a výdavkov,  ktorý 
bol v mesiaci december 2009 schválený správnou radou. Tento rozpočet kalkuloval s príspevkom so 
štátneho rozpočtu vo výške 2 036 679 Eur, s vlastnými príjmami vo výške 2 170 874 Eur a s prebytkom 
vo výške 220 000 Eur. Keďže na  rok 2010 bola podpísaná zmluva so štátom, na základe ktorej bol TASR 
dohodnutý príspevok na plnenie úloh vo verejnom záujme vo výške 1 885 813 Eur bol tento rozpočet 
upravený.  Rozpočtovaný prebytok klesol na sumu 55 698 Eur. 
     V mesiaci december 2010 bol uzatvorený dodatok č. 1  k zmluve so štátom na základe, ktorého bola 
upravená výška príspevku na poskytovanie služieb vo verejnom  záujme   na   rok 2010 na sumu  
2 343 067 Eur. Táto  úprava bola následne zapracovaná do rozpočtu. Spolu s vlastnými príjmami vo 
výške 2 245 874 Eur a so  zostatkom prostriedkov z predchádzajúceho roku vo výške 240 111 € 
dosiahol upravený  rozpočet celkových príjmov na rok 2010 čiastku 4 829 052 Eur. Výdavky boli 
rozpočtované vo výške 4 773 354 Eur. Výška plánovaného prebytku zostala vo výške  55 698 Eur.  
Na základe údajov z finančného výkazu o plnení  rozpočtu vyplýva, že  celkové príjmy boli vykázané vo 
výške  4 904 687 Eur, výdavky dosiahli výšku 4 576 818 Eur a prebytok  bol  vykázaný vo výške 327 869 
Eur. 
 
 
Plnenie rozpočtu 2010 v ekonomickej klasifikácii    
 
 

     

Inštitúcia : TASR     
EK ( v eurách) 2009 2010 2010 skutočnosť

  skutočnosť rozpočet upr.rozpoče
t 

k 
31.12.2010

 Príjmy spolu 4 619 
153,00 

4 427 
553,00 

4 829 
052,00 

4 904 
687,00 

100 ▪   daňové príjmy      
      
200 ▪   nedaňové príjmy, z toho: 2 276 

206,00 
2 170 
874,00 

2 245 
874,00 

2 321 
359,00 

210          príjmy z podnikania a z vlastníctva 
majetku 

8 955,00 6 400,00 6 400,00 4 576,00 

220          administratívne a iné poplatky, z 
toho 

2 246 
642,00 

2 162 
324,00 

2 237 
324,00 

2 312 
424,00 

230          kapitálové príjmy 17 200,00 0,00 0,00 1 500,00 
240          úroky z tuzemských úverov, 

pôžičiek... 
285,00 90,00 90,00 188,00 

250          úroky z zahraničných  úverov, 
pôžičiek... 

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

290          ostatné nedaňové príjmy 3 124,00 2 060,00 2 060,00 2 671,00 
300 ▪   granty a transfery, z toho 2 104 

977,00 
2 036 
679,00 

2 343 
067,00 

2 343 
217,00 

310          tuzemské bežné transfery a granty 1 808 
934,00 

2 036 
679,00 

2 199 
791,00 

2 199 
941,00 

311         granty 5 000,00 0,00 0,00 150,00 
31200        zo štátneho rozpočtu 1 803 2 036 2 199 2 199 
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1 934,00 679,00 791,00 791,00 
31200
2 

       zo štátneho účelového fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 

32200
1 

       zo štátneho rozpočtu - kapitálový 
transfer 

296 043,00 0,00 143 276,00 143 276,00

400 ▪   príjmové finančné operácie, z toho: 237 970,00 220 000,00 240 111,00 240 111,00
410          zo splátok tuzemských úverov a 

pôžičiek 
0,00 0,00 0,00 0,00 

453      prevod prostriedkov z 
predchádzajúcich rokov 

237 970,00 220 000,00 240 111,00 240 111,00

454      prevod prostriedkov z peňažných 
fondov 

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

500 ▪  prijaté úvery, pôžičky a návratné 
finančné výpomoci 

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

      
 Výdavky spolu 4 379 

042,00 
4 207 
553,00 

4 773 
354,00 

4 576 
818,00 

600 ▪   bežné výdavky, z toho: 3 896 
513,00 

4 139 
553,00 

4 530 
078,00 

4 428 
511,00 

610       mzdy  1 723 
042,00 

1 824 
000,00 

1 824 
000,00 

1 811 
257,00 

620       odvody 599 427,00 624 000,00 624 000,00 623 071,00
630       tovary a služby 1 553 

758,00 
1 682 
053,00 

1 990 
210,00 

1 914 
847,00 

640       bežné transfery 20 286,00 9 500,00 91 868,00 79 336,00 
650       splácanie úrokov súvisiacich s 

úvermi 
0,00 0,00 0,00 0,00 

700 ▪   kapitálové výdavky 482 529,00 68 000,00 243 276,00 148 307,00
800 ▪   výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., 

z toho:  
0,00 0,00 0,00 0,00 

810           úvery, pôžičky, návratné finančné 
výpomoci.. 

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

820           splácanie istín 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
 Celkový prebytok/schodok 240 111,00 220 000,00 55 698,00 327 869,00
   - vylúčenie finančných operácií -237 

970,00 
-220 000,00 -240 111,00 -240 

111,00 
400, 
500 

▪   vylúčenie príjmových finančných 
operácií 

-237 
970,00 

-220 000,00 -240 111,00 -240 
111,00 

800 ▪   vylúčenie výdavkových finančných 
operácií 

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

      
 Prebytok / schodok úradu   (ESA 95) 2 141,0 0,00 -184 413,00 87 758,00 
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Návrh na rozdelenie zisku 
 
     Hospodárenie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky k 31. 12. 2010 skončilo so ziskom  51 277,82 
Eur. 
     Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov je k uvedenému obdobiu vo výške  
366 562,16 Eur. 
     Generálny riaditeľ tlačovej agentúry navrhuje  správnej rade hospodársky  výsledok za rok   2010, t. 
j. zisk po zdanení vo výške 51 277,82 Eur zúčtovať s nevysporiadaným výsledkom hospodárenia 
minulých rokov.  
     Celkový nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov dosiahne týmto sumu 417 839,98 
Eur. 
 
Informácie o skutočnostiach osobitného významu po závierkovom dni 
 
     Od 31. 12. 2010 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti osobitného 
významu. 
 
ZÁVER  
 
     TASR dosiahla v roku 2010 plusové hospodárenie. V druhom polroku 2010 znížila počet 
zamestnancov o 31 ľudí, minimalizovala náklady. Ide o reštrikcie, ktoré sa pohybujú na hranici 
únosnosti pri zachovaní produktového portfólia, ktoré žiadajú klienti i štát v rámci úloh vo verejnom 
záujme. Napriek úsporným opatreniam uviedla TASR celý rad nových produktov a opäť potvrdila, že 
má v rámci slovenského trhu tvorivú iniciatívu a je klientmi preferovanou agentúrou. Aj v zložitých 
podmienkach udržala tržby z predaja svojich produktov. 
     Značka TASR je značkou rešpektovaného a efektívneho tvorcu rýchlych a objektívnych informácií. 
S TASR spolupracujú všetky relevantné médiá. Služby agentúry oceňujú nemediálni klienti i verejnosť. 
Svedčia o tom nielen príjmy, ale i návštevnosť webových stránok, ktoré ponúkajú bezplatné informácie 
pre verejnosť. 
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Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 
 
 

Stanovisko 
Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky k vyhodnoteniu plnenia hlavných 

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

 
     Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len správna rada) sa podľa par. 5 
ods. 11 písm. c) zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene 
niektorých zákonov zaoberala plnením hlavných úloh Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 
a výsledkami jej hospodárenia. 
     Rada konštatovala, že TASR v r. 2010 plnila všetky svoje úlohy v súlade so zriaďovacím 
zákonom 385/2008. Členovia rady ocenili postavenie a kvalitu spravodajských výstupov agentúry, 
inovatívnosť pri zavádzaní nových produktov, zlepšovanie služieb pre klientov i pre verejnosť 
i akcent na nekomerčné informácie.  Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry je vyvážené, 
pluralitné a objektívne a rešpektuje právo na informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu 
na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo 
sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, 
majetok, rod alebo iné postavenie. 
     Rada pozitívne zhodnotila skutočnosť, že TASR pokračuje v sprístupňovaní svojich archívov 
pre verejnosť a že neustále rozširuje spektrum a štruktúru služieb vo verejnom záujme v Zóne 
verejného záujmu i na svojom webovom sídle.  
     Členovia rady pokladajú reštriktívne opatrenia manažmentu v druhej polovici roku 2010 za 
racionálne a vidia v nich dobrý predpoklad pre efektívne hospodárenie v budúcom období. TASR 
napriek kríze dosiahla kladný hospodársky výsledok, čo svedčí o spoločensky zodpovednom 
hospodárení média verejnej služby.  
     Správna rada pozitívne hodnotí činnosť tlačovej agentúry, vníma ju ako pevný pilier 
verejnoprávnosti na Slovensku a odporúča manažmentu TASR, aby v nastúpenom trende 
pokračoval aj v ďalších obdobiach. 
Bratislava,  apríl 2011 
 

 
 
Ing. Vladimír Masár 
predseda Správnej rady  
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 
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Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 

 

 

 

Uznesenie č.   13/2011 

 

Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 

z  

 

 

k Výročnej správe o činnosti a hospodárení Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za rok 2010 

 

     Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky prerokovala a  po zapracovaní 

pripomienok schválila  Výročnú správu o  činnosti a  hospodárení Tlačovej agentúry Slovenskej 

republiky za rok 2010, predloženú generálnym riaditeľom PhDr. Jaroslavom Rezníkom a predkladá 

ju na Národnej rade Slovenskej republiky. 

 
Ing. Vladimír Masár 
predseda Správnej rady  
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 
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Poznámky k účtovnej závierke 
 

v zmysle § 17 a 18 zákona č. 431/2002 Z. z. a prílohy č. 4 
k opatreniu MF č. 25682/2007-74 

 
 

k 31.12.2010 
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Čl. I 
 

Všeobecné údaje 
 
 
1. Identifikačné údaje 
 
Názov  účtovnej jednotky:    Tlačová agentúra Slovenskej republiky 
Sídlo účtovnej jednotky:     Pribinova 25 811 09 Bratislava 
IČO:    31320414 
Dátum zápisu do OR:          01.04.1992 
  
 
2. Informácie o členoch  orgánov tlačovej agentúry  
 
Orgány tlačovej agentúry sú: 

a) správna rada má päť členov - z oblasti práva, ekonómie, 
žurnalistiky, informačných technológií a zo zamestnancov 
v pracovnom pomere. 
Mgr. Eliška Holásková – predsedníčka 
JUDr. Boris Chovanec – podpredseda 
Ing. Peter Alakša – člen 
Ing. Vladimír Masár - člen 

     Doc. PhDr. Ján Sand PhD. - člen  
  
  b) generálny riaditeľ 
     PhDr. Jaroslav Rezník – štatutárny zástupca 
 
3. Opis činnosti účtovnej jednotky 
 
Postavenie a činnosť Tlačovej agentúry Slovenskej republiky upravuje 
zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky 
a o zmene niektorých zákonov. 
Hlavnou činnosťou tlačovej agentúry je služba verejnosti v oblasti 
spravodajstva, čo predstavuje vyhľadávanie aktuálnych, včasných, 
overených, neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú 
spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-
obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych 
záznamov. V rámci hlavnej činnosti vykonáva služby vo verejnom 
záujme. Podrobnejší výklad o činnosti upravuje  § 3  tohto zákona. 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky  je oprávnená vykonávať  
podnikateľskú činnosť v súlade s § 4  tohto zákona. V súčasnosti 
žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonáva. 
 
 
4. Údaje o priemernom počte zamestnancov 
 
a) za sledované účtovné obdobie – rok 2010 

Priemerný počet zamestnancov               158 
Počet zamestnancov k 31.12.2010            136   
Z toho vedúcich zamestnancov        20  

 
b) za predchádzajúce účtovné obdobie – rok 2009 

Priemerný počet zamestnancov         157 
Počet zamestnancov k 31.12.2009            162 
Z toho vedúcich zamestnancov        21 



 47

5. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky 
 
Účtovná závierka  Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je zostavená 
ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie 
od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010.  
 
6. Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie 
 
Účtovná závierka  Tlačovej agentúry Slovenskej republiky bola za 
predchádzajúce účtovné obdobie schválená Správnou radou Tlačovej 
agentúry Slovenskej republiky 25. februára 2010. 
 
7. Iné 
 
Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách. 
       

Čl. II 
 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v roku 2010 viedla účtovníctvo 
v nadväznosti na § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej 
agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v zmysle 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  
a podľa Opatrenia  MF SR zo dňa 14.novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej 
osnove pre účtovne jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 
účel podnikania v znení opatrenia č. MF/24485/2008-74, opatrenia č. 
MF/10294/2009-74 a opatrenia č. MF/25238/2009-74. 
 
1. Informácie o splnení predpokladu pokračovania vo svojej činnosti 
 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého 
pokračovania činnosti. 
 
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad 
 
Zmena účtovných metód a účtovných zásad nenastala. 
 
3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov 
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacími cenami 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nemá vecnú 

náplň 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nemá vecnú 

náplň 
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacími cenami 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nemá vecnú 

náplň 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nemá vecnú náplň 
g) dlhodobý finančný majetok – obstarávacími cenami 
h) zásoby obstarávané kúpou – obstarávacími cenami 
i) zásoby obstarávané vlastnou činnosťou – nemá vecnú náplň 
j) zásoby obstarávané inou činnosťou – nemá vecnú náplň 
k) pohľadávky – menovitou hodnotou  
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pochybné a sporné pohľadávky menovitou hodnotou znížené 
o opravné položky 

l) krátkodobé finančné investície  nemá vecnú náplň 
m) časové rozlíšenie  – menovitou hodnotou 
n) záväzky – menovitou hodnotou 
o) rezervy – odborným odhadom ak nie je známa presná výška 
p) deriváty – nemá vecnú náplň 
q) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nemá vecnú náplň 
r) prenajatý majetok – menovitou hodnotou  

 
Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa dlhodobý hmotný a dlhodobý 
nehmotný majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s jeho 
obstaraním do času zaradenia obstaraného majetku  do užívania. Ide tu 
predovšetkým o náklady na dopravu, montáž, clo.  
 
4. Odpisovanie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku 
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky odpisuje dlhodobý hmotný 
majetok okrem zásob  a dlhodobý nehmotný majetok okrem pohľadávok  
rovnomerným odpisovaním na základe odpisového plánu. 
Pozemky, predmety z drahých kovov sa neodpisujú. Zostatková cena sa 
zisťuje pomocou oprávok k majetku. Dlhodobý hmotný majetok sa 
odpisuje počas predpokladanej doby používania  zodpovedajúcej 
spotrebe  budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sa 
počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý majetok ocenený v účtovníctve. 
Účtovné odpisy sa účtujú  v prospech účtov 07– oprávky  k dlhodobému 
nehmotnému majetku alebo 08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku 
a na ťarchu účtu 551-  odpisy. Pri zostavovaní odpisového plánu sa 
zohľadňuje očakávané použitie majetku, intenzita využitia, fyzické 
opotrebovanie, technické a morálne zastaranie.  
 
Dlhodobý nehmotný  majetok predstavujú podľa platných predpisov 
predmety z práv priemyselného vlastníctva, autorské práva alebo práva 
príbuzné autorskému právu vrátane počítačových programov a databáz, 
projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, 
lesné hospodárske plány, technické a hospodársky využiteľné znalosti, 
ktorých vstupná cena (od 1.3.2009) je vyššia ako 2 400,- € a majú 
prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok 
a sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom 
obchodovať s nimi, aktivované náklady na vývoj a technické 
zhodnotenie plne odpisovaného nehmotného majetku vyššie ako 2 400,- 
€. 
 
Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku  

- účtovne  aj daňovo – rovnomerne  4 roky zhodne s účtovnými 
odpismi 1. odpisovej skupiny  dlhodobého hmotného majetku. 

 
Dlhodobý hmotný  majetok podľa platných predpisov predstavujú 
samostatné hnuteľné veci prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú 
samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena ( od 
1.3.2009 )je vyššia ako 1700,- € a prevádzkovo-technická funkcia je 
dlhšia ako jeden rok. 
 
Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku  
- účtovne - v zmysle § 26-27 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov, 
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v zmysle zákona  o účtovníctve č.431/2002 v znení neskorších 
predpisov. 

- Doba odpisovania je: 
odpisová skupina            doba odpisovania           ročný odpis  

- pri rovnomernom odpisovaní 
     1                      4 roky                      1/4 
     2                      6 rokov                     1/6 
     3                     12 rokov                     1/12 
     4                     20 rokov                     1/20 

 
 
5. Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke 
 
Tlačovej agentúre boli na rok 2010 poskytnuté nasledovné dotácie 
 
MK SR  
Príspevok na bežné výdavky na poskytnutie služieb  
vo verejnom záujme                                       2 199 791 €       
Príspevok na kapitálové výdavky na poskytnutie služieb 
vo verejnom záujme                                         143 276 € 
 
 
6. Informácie o významných skutočnostiach po závierkovom dni 
 
Od 31.12.2010 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne 
významné skutočnosti. 
 
 
7. Ďalšie informácie k čl. II 
 
Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách:   
TASR  prepočítavala  údaje v cudzích menách na EURO a opačne 
príslušným kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou na  deň 
predchádzajúci vzniku   účtovného prípadu.  
Pri kúpe a predaji cudzej meny za euro sa použil kurz, za ktorý boli 
tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 
Pri zostavovaní účtovnej závierky sa použil kurz vyhlásený ECB ku dňu 
zostavovania účtovnej závierky 
 
Spôsob výpočtu dane z príjmov:  
TASR vedie účtovníctvo za hlavnú činnosť, ktorá nie je predmetom dane 
z príjmov a za podnikateľskú činnosť,  ktorá prebiehala do roku 1995. 
Príjmy z predaja nehnuteľného majetku boli zdaňované bez úprav. 
Príjmy z prenájmu nebytových priestorov boli zdanené po odpočítaní 
nákladov súvisiacich s prenájmami.  
Pri úrokoch bola vybraním dane zrážkovou daňou daňová povinnosť 
splnená. 

 
III. 
 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 
 
 

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
a-b) Prehľad dlhodobého majetku a prehľad oprávok 
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Druh majetku Obstarávacie  Oprávky Zostatkové 

 ceny  ceny 

Software 01.01.2010 1 399 553 851 832 547 721

( 013, 073 ) + prírastky 132 524 203 189 

 - úbytky 14 604 14 604 

 31.12.2010 1 517 473 1 040 417 477 056

Stavby 01.01.2010 347 194 278 955 68 239

( 021, 081) ) + prírastky 13 990 

 - úbytky  

 31.12.2010 347 194 292 945 54 249

Samostatné hnuteľné veci 01.01.2010 1 241 752 1 097 805 143 947

a súbory hnut.vecí + prírastky 4 228 55 332 

( 022, 082 ) - úbytky 59 696 59 696 

 31.12.2010 1 186 284 1 093 441 92 843

Dopravné prostriedky 01.01.2010 284 901 284 901 0

( 023, 083 ) + prírastky  

 - úbytky 19 120 19 120 

 31.12.2010 265 781 265 781 0

Drobný dlhodobý HM 01.01.2010 20 577 20 577 0

( 028, 088 ) + prírastky  

 - úbytky 2 045 2 045 

 31.12.2010 18 532 18 532 0

Ostatný dlhodobý HM 01.01.2010 39 057 27 174 11 883

( 029, 089 ) + prírastky 3 873 

 - úbytky 1 967 1 967 

 31.12.2010 37 090 29 080 8 010

Pozemky 01.01.2010 56 121 0 56 121

( 031 ) + prírastky  

 - úbytky  

 31.12.2010 56 121 0 56 121

Umelecké diela a zbierky 01.01.2010 31 687 0 31 687

( 032 ) + prírastky  

 - úbytky  

 31.12.2010 31 687 0 31 687

Ostatný dlhodobý fin. majetok 01.01.2010 33 194 33 194 0

( 069,096 ) + prírastky  

 - úbytky  

 31.12.2010 33 194 33 194 0

Majetok spolu 01.01.2010 3 454 036 2 594 438 859 598

 + prírastky 136 752 276 383 

 - úbytky 97 432 97 431 

 31.12.2010 3 493 356 2 773 390 719 966

 
 
 
c) Prehľad majetku, na ktoré je zriadené záložné právo a právo 

s obmedzením nakladaním 
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Tlačová agentúra nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok  ani 
majetok s obmedzením právom nakladania. 
 
2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku 
 
1) Havarijné poistenie motorových vozidiel  19  vozidiel     9 681 €  
2) Zákonné postenie motorových vozidiel                     5 172 € 
3) Poistenie motor. vozidla v zahraničí                     1 236 € 
 
 
3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku 
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky  vedie v účtovníctve na účte 069 
akcie spoločnosti Slovart a.s Bratislava v hodnote 33 194 €.  0d roku 
1998 je spoločnosť Slovart a.s. v konkurznom konaní a preto boli tvorené 
opravné položky na vrub výsledku hospodárenia minulých rokov.     
 
 
4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam 
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v sledovanom účtovnom období 
vytvorila účtovné opravné položky na pohľadávky, ktoré sú po lehote 
splatnosti viac ako 1 rok a existuje oprávnené riziko ich neuhradenie 
resp. nevrátenia preddavku. Opravné položky vytvorené v roku 2010 vo 
výške 62 255 boli zúčtované na ťarchu účtu 558. Tlačová agentúra 
Slovenskej republiky v sledovanom účtovnom období odpísala pohľadávky, ktoré 
boli vyhodnotené ako nevymožiteľné  pohľadávky voči dlžníkom voči ktorým 
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo konkurz
bol zrušený po splnení konečného rozvrhu výťažku vo výške 51 387 €.
Zároveň vo výške 1 213 € vykonala zúčtovanie opravnej položky, ktorá už 
bola v nákladoch z dôvodu úhrady pohľadávky. 
 
 

Účet       Začiatočný Pohyb Konečný  

opravných  položiek     stav prírastok úbytok zostatok 

391-1 Opravná položka k HČ od r. 1996  366 662 37 034 52 600 351 096

391-2 Opravná položka k PČ od r. 1996  2�469 0 0 2 469

391-3 Opravná položka k HČ do r. 1995  7 501 0 0 7 501

391-4 Opravná položka k PČ do r. 1995  10 616 0 0 10 616

391-5 Opravná položka k pohľadávke za škodu 905 0 0 905

391-6 Opravná položka k pohľadávke DPH 0 25 109 0 25 109

391-7 Opravná položka k pohľadávke Pražská ener. 0 112 0 112

Celkové záväzky     388 153 62 255 52 600 397 808
 
 
  
5) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
 

Účet V lehote  Pohľadávky po splatnosti �o lehote  Stav účtu 

  splatnosti od 1-90 o� 91-180 od 181-365 nad 365 splatnosti K 31.12.2010 

311 224 514 54 373 7 208 10 176 358 254 430 011 654 525

314* 0 0 0 0 2 594 2 594 2 594
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315 0 0 0 0 112 112 112

341 3 636 0 0 0 0 0 3 636

378 6 847 0 0 0 0 �05 7 752

335 5 216 0 0 0 0 0 5 216

  240 213 54 373 7 208 10 176 360 960 433 622 673 835

* pri preddavkoch interval lehoty splatnosti predstavuje obdobie poskytnutia preddavku, 

    ale neznamená, že vyúčtovanie preddavku je v omeškaní  
   
 
Odpis k pohľadávkam 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v sledovanom účtovnom období 
vytvorila odpis k pohľadávkam, ktoré boli vyhodnotené ako nevymožiteľné 
pohľadávky v prípade ak: 
 

- konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo 
konkurz bol zrušený po splnení konečného rozvrhu výťažku 

- pohľadávky boli neúspešne vymáhané v exekučnom konaní  
 

 

Odpis pohľadávok účtu 311        účet 428 
Odberatelia HČ splat. do 
roku (311-111)      140
Odpis pohľadávok spolu     140

 
 
6) Prehľad o  zložkách krátkodobého finančného majetku  
 
Pokladnica                        (úč. 211)                  2 393 € 
Ceniny                            (úč. 213)                    909 € 
Bankové účty                      (úč. 221+/-261)          331 141 € 
 
7) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia  
 
Náklady budúcich období           (úč. 381)                 16 195 €  
 
najvýznamnejšie položky 
stravné lístky na január 2011                                4 333 € 
členský poplatok  EANA  na I. polrok 2011                    3 062 €   
nájomné a poistné za pobočku Brusel                          2 280 € 
úhrada za odber zahraničnej agentúry                         2 000 €  
update ESET Smart Security                                   1 750 €     
ostatné (predplatné periodík, členské preukazy, nájom, 
energie, poistenie, spoje, ubytovanie, letenky,)             2 770 €  
 
Príjmy budúcich období            (úč. 385)                  2 904 € 
 
8) Prehľad o opravných položkách k majetku 
 
Tlačová agentúra nevytvorila opravné položky k hmotnému a nehmotnému 
majetku a štruktúra opravných položiek k ostatnému majetku je uvedená 
v predchádzajúcich bodoch. 
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9) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku 
 
a) základné imanie 
Tlačovej agentúre nevyplynula povinnosť tvorby základného imania. 
 
b) Fondy 
 
Rezervný fond Tlačovej agentúry je nulový.    
 
c) vysporiadanie zisku za predchádzajúce obdobie  
 
Zisk Tlačovej agentúry za rok 2010 vo výške 52,74 € bol zúčtovaný v 
prospech účtu Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (úč. 
428). 
 
10) Opis a výška cudzích zdrojov 
 
a) rezervy 
 

Rezervy Začiatočný Pohyb Konečný  Predpokl. 

  stav čerpanie tvorba zostatok rok použitia

na nevyfakturované dodávky  13546 13546 9998 9998 2011

na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného  86383 86382 79467 79467 2011

na odmeny  486 486 0 0   

Spolu 100415 100415 89465 89465   

 
 
b) záväzky 
 
 
Účet 
záväzkov 

Začiatočný
stav 

         Pohyb  Konečný 
zostatok 

prírastok úbytok 

321 - Dodávatelia 107 925 1 470 656 1 492 834 85 746

325 - Ostatné záväzky 0 31 639 29 558 2 081

326 - Nevyfakturované dodávky 7 421 546 7 421 546

331 - Zamestnanci 118 879 2 142 868 2 144 042 117 705

333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom 114 24 739 24 730 123

336 - Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poist. 70 033 845 469 852 544 62 958

341 - Daň z príjmov 3 535 452 3 636 351

342 - Ostatné priame dane 18 714 244 983 244 799 18 898

343 - Daň z pridanej hodnoty 41 254 998 045 1 039 018 281

346 - Dotácie a ostatné zúčtovanie so ŠR 119 2 343 219 2 343 187 151

379 - Iné záväzky 5 917 68 325 68 595 5 647

367 - Záväzky z upísaných nesplat. CP a vkladov 0 0 0 0

Celkové záväzky 373 911 8 170 941 8 250 364 294 487

 
c) prehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti 
 

Účet V lehote  Záväzky po splatnosti Po lehote  Stav účtu 

  splatnosti od 1-90 od 91-180 od 181-365 nad 365 splatnosti 31.12.2010 

321 51 205 12 298 4 175 0 18 068 34 541 85 746



 54

324 0 0 0 0 0 0 0

325 2 081 0 0 0 0 0 2 081

326 546 0 0 0 0 0 546

  53 832 12 298 4 175 0 18068 34 541 88 373

 
 
d) prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti 
 
 
Tlačová agentúra vedie všetky záväzky ako krátkodobé záväzky.  
 
  
Účet       Zostatková doba splatnosti v rokoch Stav účtu 

        do 1 roka 1-5 rokov nad 5 rokov 31.12.2010

321 - Dodávatelia     67 678 18 068 0 85 746
 
 
e) Záväzky zo sociálneho fondu 
 
V zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších 
predpisov, upravila Tlačová agentúra  tvorbu a použitie sociálneho fondu 
na rok 2010 v Kolektívnej zmluve v znení jej platných dodatkov. Tvorba 
sociálneho fondu bola vo výške 0,6 %. Podrobné čerpanie sociálneho fondu 
je uvedené v tabuľke. 
 
 

Začiatočný zostatok sociálneho fondu k 1.1.2010 2 901

    

Základný prídel 9 473

Iné zdroje 0

Tvorba sociálneho fondu v roku 2010 spolu 9 473

    

Príspevok na stravovanie 8 555

Služby na regeneráciu prac.síl 0

Dôchodkové pripoistenie 1 024

Sociálna výpomoc 0

Ostatné čerpanie zakotvené v KZ 0

Čerpanie sociálneho fondu v roku 2010 spolu 9 579

    

Konečný zostatok sociálneho fondu k 31.12.2010 2 795

    

 
 
 
f) prehľad o bankových úveroch 
 
Nemá vecnú náplň. 
 
 
 
 



 55

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia 
 
Výdavky budúcich období            (úč. 383)                  6 086 €  
 
najvýznamnejšie položky 
odvod za neplnenie povinného podielu zamestnancov           
so zníženou prac. schop.                                      4 385 € 
ostatné režijné náklady                                       1 701 €  
 
 
11) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období 
 
Výnosy budúcich období             (úč. 384)                542 738 € 
 
najvýznamnejšie položky                                      
zostatková cena dlhodobého majetku obstaraného z kapitál.  
dotácie                                                     507 931 €  
spravodajský servis fakturovaný odberateľom 
na nasledujúce obdobie                                       25 620 €  
penalizačné faktúry                                           9 187 € 
 
 
12) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 
 
Tlačová agentúra nemá žiadny majetok prenajatý formou finančného 
prenájmu.    
 

IV. 
 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov 
a strát 

 
1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar 
  
Tržby z predaja služieb           (úč. 602)               2 008 524 €   
 
 
2) Prehľad o  významných položkách prijatých darov a osobitných  

výnosov 
 
Prijatý finančný dar od FO                                      150 €  
 
 
3) Prehľad o významných zložkách iných ostatných výnosov  
   
Zmluvné pokuty a penále           (úč.641)                    4 914 € 
Iné ostatné výnosy                (úč.649)                    7 427 € 
Tržby z predaja DNM a DHM         (úč.651)                    1 379 € 
Výnosy z nájmu majetku            (úč.658)                    6 186 €    
 
4) Prehľad o významných položkách finančných výnosov 
 
Úroky                             (úč.644)                      113 €  
Kurzové zisky                     (úč.645)                      730 € 
z toho 
Kurzové zisky ku dňu          
zostavenia účtovnej závierky                                    115 € 
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5) Prehľad o  významných položkách nákladov ostatných služieb,    
   osobitných nákladov a iných ostatných nákladov 
 
Ostatné služby                    (úč.518)                  944 661 € 
z toho: 
- softvér                                                     1 705 €      
- výkony spojov                                              42 424 €  
- zahraničné agentúry                                        96 604 € 
- prenájom softvéru                                          29 810 € 
- nájomné                                                   231 082 € 
- informačné a prekladateľské služby                         60 048 €    
- inzercia                                                   62 497 € 
- údržba softvéru                                           144 225 € 
- propagácia a reklama                                       43 729 € 
- marketingové analýza                                       10 000 € 
- členský príspevok                                          10 626 € 
- právne služby                                               7 556 €  
- poradensko-konzultačné služby                               9 764 € 
- ostatné režijné služby                                    105 382 €  
- internet                                                   52 430 €    
- letenky a ubytovanie na ZSC                                24 329 €  
- autorské honoráre                                          12 450 € 
 
Iné ostatné náklady                (úč.549)                 117 113 € 
Opravné položky                    (úč.558)                  61 043 € 
   
 
6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane  
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky nie je prijímateľom 2%-ného 
prijatého podielu zaplatenej dane. 
 
7) Prehľad o významných položkách finančných nákladov  
 
Kurzové straty                     (úč.545)                   1 886 € 
Z toho 
Kurzové straty ku dňu       
zostavenia účt. závierky                                         55 € 
 
 
8) Náklady súvisiace s povinnosťou overenia účtovnej závierky  

audítorom 
 
a) overenie účtovnej závierky audítorom                       8 550 €    
b) iné uisťovacie služby                             nemá vecnú náplň 
c) daňové poradenstvo                                nemá vecnú náplň   
d) iné súvisiace služby                              nemá vecnú náplň   
 
 

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch 
 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, 
odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 

a) Prenajatý majetok – výpožička  kopírovacích strojov, PC štátna 
pokladnica a SW Softip vo výške                        50 250 € 
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b) Zariadenia od zahraničných agentúr na prenos dátových 
a obrazových záznamov vo výške                         6 821 € 

c) Zariadenia na prenos dátových a obrazových záznamov domácim 
odberateľom  vo výške                                      1 € 

d) Odpísané pohľadávky vo výške                         110 784 € 
e) Dlhodobý drobný majetok                              442 074 €. 

 
 

VI. Iné aktíva a iné pasíva 
 

1) Prehľad o budúcich možných záväzkoch nevykazovaných v súvahe 
a) záväzky vyplývajúce z ručenia 
c) záväzky alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk 
d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov  
e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408 

a Obchodného zákonníka 
f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty, v členení podľa 

jednotlivých druhov ručenia a informácie o iných formách 
zabezpečenia 

 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky neposkytla žiadne ručenie za 
záväzky alebo  záruky, ktoré by jej vyplynuli zo všeobecne záväzných 
predpisov alebo zmlúv a neboli by uvedené v súvahe. 

 
b) záväzky alebo právo vyplývajúce zo súdnych sporov 

 
Pracovno-právne spory 
TASR vedie súdny spor o určení neplatnosti skončenia pracovného 
pomeru. V prípade rozhodnutia o jeho neplatnosti bude mať navrhovateľ 
nárok na náhradu mzdy. Súdne konanie nie je zatiaľ ukončené, jeho 
výsledok nemožno spoľahlivo určiť, preto nebola vytvorená rezerva 
vzťahujúca sa k súdnemu sporu  
 
Spory na ochranu osobnosti 
 
V roku 2010 bolo ukončené súdne konanie o ochranu osobnosti a náhradu 
nemajetkovej ujmy. Prvostupňový súd rozsudkom žalobu v celom rozsahu 
zamietol. Odvolací súd rozsudkom z 16.11.2010 prvostupňové 
rozhodnutie zmenil tak, že uložil TASR zverejniť ospravedlnenie 
a v časti zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy zamietnutie žaloby 
potvrdil. 

 
 
2) Prehľad o ostatných finančných právach a povinnostiach 

neuvádzaných v súvahe 
a) budúce právo alebo povinnosť z devízových termínovaných obchodov 

a iných finančných derivátov 
b) budúce právo alebo povinnosť z opčných obchodov 
c) budúce právo alebo povinnosť zákonná alebo zmluvná, odobrať 

produkty alebo služby 
d) budúce právo alebo povinnosť z leasingových, nájomných, 

servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a pod. 
e) budúce právo alebo povinnosť zo zmluvy o prenajatej veci 
f) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov 
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Tlačová agentúra Slovenskej republiky nemá žiadnu právnu povinnosť 
vyplývajúcu z vyššie uvedených bodov a)-f). 
 
3) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo    

vlastníctve 
 
Tlačová agentúra nemá v správe ani vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnú 
kultúrnu pamiatku. 
 
Ďalšie informácie k čl. VI: 
 
Majetok TASR nezachytený v súvahe 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 385/2008  
Z. z.  uchováva  a sprístupňuje zhromaždené informácie, ktoré 
kopírujú politické, kultúrne, spoločenské  dianie. Ide o textové 
spravodajstvo za obdobie 1974–1979  vo forme výstrižkov z novín, 
brožúr, adresárov a správ ČSTK, ďalej o textové spravodajstvo za roky 
1980 – 1987 na mikrofišoch a tlačené kópie spravodajstva za roky 1988 
– 1993. 
Textový elektronický archív TASR obsahuje spravodajstvo TASR, ktoré 
je rozdelené do jednotlivých  Fondov od roku 1994 až po súčasnosť. 
Ide o produkciu slovných správ všetkých servisov TASR za jednotlivé 
roky. 
Archív TASR tvoria aj elektronické tematické dokumentačné databázy, 
budované z produkcie TASR, ale aj z externých zdrojov, databázy 
obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov, ktoré tvoria 
významnú národnú hodnotu. 
Uvedené archívne fondy, v súlade s platnými 
 
Činnosť Tlačovej agentúry od 1.1.2009 nie je oslobodená od dane 
z pridanej hodnoty a jej služby sa stali predmetom dane. Činnosť TASR 
financovaná z prostriedkov poskytnutých zo štátneho  rozpočtu je mimo 
rozsah zákona o DPH. Preto na odpočítanie dane sa používa  
koeficient.  
 
Informácie o skutočnostiach, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť 
finančnú situáciu 
 
V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky identifikovala nasledovné 
skutočnosti, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť finančnú 
situácii: 
 

- riziká vyplývajúce z pracovno-právnych sporov 
- straty z odpisu nevymožiteľných pohľadávok. 

 


