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SLOVO GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Neustále vzrastajúce množstvo médií v digitálnom
veku so sebou prináša nielen väčšiu pluralitu názorov,
demokratickú slobodu prejavu, ale súčasne  i
množstvo rôznych dezinformačných  rizík.
Problémom dnešnej otvorenej doby nie je to, že ľudia
neveria ničomu, ale to,  že veria hocičomu. V online
priestore dnes poletuje také množstvo účelových
poloprávd, tendenčných a manipulatívnych, i keď
pekne konštruovaných tvrdení, premyslených
demagógií a informačných vojen, do ktorých sa ľudia
s vervou a vášňou zapájajú, že George Orwell by si

dnes so svojím románom 1984 pripadal ako Alenka v ríši divov. Aj preto sú dnes kredibilita zdroja a jeho
neustále overovanie aktuálnou a stále náročnejšou výzvou pre tlačové agentúry. Na druhej strane
rovnakou výzvou dnes zostáva aj rýchlosť pri získavaní informácií zo sociálnych sietí. Práve tie sa
v súčasnosti stávajú zdrojom prvých informácií a dnes už i renomované inštitúcie vydávajú prvé stanoviská
práve cez tieto distribučné linky, hoci riziko falšovania obsahu na nich ešte stále zostáva veľmi vysoké.

Ako zostať spoľahlivý, rýchly, dôveryhodný a súčasne všetko zaznamenať? Monitoring sociálnych sietí
je dnes už bežnou súčasťou agentúrnej práce. V roku 2015 sme na webe uviedli prvý agregátor sociálnych
sietí na slovenskom mediálnom trhu a ďalej hľadáme spôsoby a metódy ako zlúčiť selekciu podstatného
s rýchlosťou a overením zdroja.

Napriek zložitosti výziev sme si splnili všetky úlohy zo zákona. Sme agentúrny líder, nič sa nám
neodpúšťa. Musíme mať celistvé, rýchle a spoľahlivé správy.

Aj v dobe silnejúcej webovej kleptománie a stareckej bezzubosti v rovine ochrany autorských práv
tvorcov obsahov sa nám darí udržať si súčasných  a nachádzať nových klientov. Pracujeme 24/7. Doma
i v zahraničí. Ukazuje sa, že weby, ktoré sa venujú spravodajstvu, pre svoj chod agentúry potrebujú.
Proklientsky im vychádzame v ústrety až na hranice našich možností a uvedomujeme si, že ešte stále to
nestačí.

Naďalej sa darí našim koncovým médiám, ktoré prekonávajú rekordy návštevnosti. Web Teraz.sk patrí
k etablovaným spravodajským značkám a za minulý rok ho navštívilo vyše 11 miliónov návštevníkov.
Ukončili sme digitalizáciu archívu TASR a zverejnili vyše 1 300 000 objektov. Pridali sme ďalšie weby:
Vtedy.sk sa venuje histórii, Tablet.TV je dnes rešpektovanou online televíznou značkou. Patrí
k trendsetterom na online trhu.

Aj napriek výdavkom na digitalizáciu sme v roku 2015 hospodárili s prebytkom.

Podarilo sa nám, čo sa ešte na Slovensku nikdy nestalo: 30 CEO dominantných tlačových agentúr príde
na jeseň 2016 do Bratislavy na míting General Assembly Európskej aliancie tlačových agentúr. Toľko
mediálnych šéfov na Slovensku ešte nebolo.

Je pre nás cťou, že patríme do tejto rodiny agentúrnych lídrov.
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ROK 2015 V ČÍSLACH

Spravodajská produkcia TASR za rok 2015:

SLOVNÉ SPRAVODAJSTVO: K 31. 12. 2015
Domáci servis 35 819
Ekonomický servis 22 682
Zahraničný servis 25 814
Športový servis 37 606
Český servis 9 906
Anglický servis 7 357
Exportný servis spolu (český, anglický) 17 263
Easy  servis 6 503
Školský servis 8 684
SUMÁR SLOVNÉHO SPRAVODAJSTVA 154 371

AUDIO SPRAVODAJSTVO: K 31. 12. 2015
Domáci servis 6 268
Ekonomický servis 1 815
Zahraničný  servis 251
Športový servis 4 090
Český servis 79
Anglický servis 0
Exportný servis spolu (český, anglický) 79
Easy  servis 814
SUMÁR  AUDIO  SPRAVODAJSTVA 13 317

FOTO: K 31. 12. 2015
Foto_TASR 45 857
Foto_AP 54 020
SUMÁR FOTO 99 877

Grafy 0
VIDEO: 8 786

CELKOM 276 351
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Prehľad o evidenčnom počte zamestnancov TASR:

spolu redaktorov ostatných
K  31. 12. 2015 140 122 18

Ekonomické ukazovatele:

Celkové príjmy TASR boli vykázané vo výške  7 212 074 EUR, výdavky dosiahli výšku 7 125 400
EUR a konečný prebytok  bol  vykázaný vo výške 86 674 EUR.

V roku 2015 dosiahla TASR celkové výnosy vo výške  6 282 616 EUR, náklady vo výške 5 971
983 EUR. TASR  vykázala  kladný  hospodársky  výsledok  vo výške 303 076 EUR.

Spravodajský portál Teraz.sk a ostatné weby - n á v š t e v n o s ť .

Koncové médiá TASR (Teraz.sk, Tablet.tv, Webmagazín, Vtedy.sk, Školské noviny, Školský
servis, Útulkovo, Vyhrávam, Zamestnaj sa, News Now, Teraz aplikácie) pokračovali
v kontinuálnom rozvoji. Tablet.TV priniesla v uplynulom roku spolu 1 447 relácií a 370 živých
prenosov. Za rok 2014 mali portály spolu 3 739 548 návštevníkov, v roku 2015 bol celkový počet
návštevníkov (cookies) podľa Gemius.sk: 11 332 938.

POSTAVENIE A SÍDLO TASR

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

TASR je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonáva vlastnú činnosť vo
vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Sídlom TASR je od decembra
2015 budova Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.
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HLAVNÁ ČINNOSŤ TASR

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

TASR vyhľadáva a spracováva informácie z územia Slovenskej republiky o:
a) spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na

celoštátnej
úrovni a na regionálnej úrovni,

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

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

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

TASR vyhľadáva a spracováva informácie zo zahraničia o:
a) spoločenských,   kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach

celosvetového významu, európskeho významu a regionálneho významu,
b) udalostiach, ktoré sa vzťahujú k Slovenskej republike,
c) činnosti a úspechoch občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
d) živote a činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí,
e) iných významných udalostiach.

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

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

TASR plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.

Agentúrne spravodajstvo TASR je vyvážené, pluralitné 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.
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ORGÁNY TLAČOVEJ AGENTÚRY

Orgány TASR sú:
a) správna rada,
b) generálny riaditeľ

Správna rada TASR

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

Zloženie správnej rady k 31. 12. 2015

Ing. Vladimír Masár - predseda
JUDr. Boris Chovanec - podpredseda
Ing. Peter Alakša - člen
Ing. Richard Kvasňovský - člen
Doc. PhDr. Ján Sand, CSc. - člen

Generálny riaditeľ

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

Generálnym riaditeľom TASR bol v roku 2015 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 v znení neskorších predpisov. Na základe
vypočutia Správnou radou TASR a na základe spracovaného projektu TASR v digitálnom veku
a po jeho verejnom obhájení sa PhDr. Jaroslav Rezník stal generálnym riaditeľom agentúry na
ďalšie funkčné obdobie. Mandát mu začal plynúť 30. apríla 2014.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA TASR

TASR nemá organizačnú zložku v zahraničí.

HODNOTY TASR

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

TASR dbá na to, aby poskytovala verejnosti i klientom objektívne, celistvé rýchle, vyvážené
informácie. TASR garantuje pravdivosť a relevantný zdroj informácií.

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

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

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

Generálny
riaditeľ

Úsek obchodu
a marketingu

Úsek
ekonomiky

Úsek
šéfredaktora

Sekretariát GR

Úsek
informačných

technológií

Domáca
redakcia

Obrazová a video
redakcia

Športová
redakcia

Ekonomická
redakcia

Zahraničná
redakcia

Správna rada

Redakcia
dokumentačných

databáz
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CIELE

TASR plní úlohy, ktoré jej ukladá zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej
republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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 je inovatívna agentúra. Spolieha sa na kvalitu obsahu a implementáciu nových technológií.

TASR využíva pre tvorbu svojho produktu kvality a schopnosti profesionálnych novinárov.

Okrem obligatórnych úloh, ktoré agentúra plní zo zákona, pôsobí TASR na trhu informácií.

TASR neustále rozširuje portfólio služieb pre verejnosť v online produktoch tak, aby
v dobe spoplatňovania internetu zabezpečila dostatok informácií pre verejnosť.

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

TASR buduje sieť svojich spravodajcov doma i v zahraničí.

Zaznamenáva udalosti v zahraničí, spolupracuje s renomovanými svetovými agentúrami
i ďalšími agentúrami, združenými v Európskej aliancii tlačových agentúr (EANA). Prináša
informácie o Slovensku a zo Slovenska pre zahraničie.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

TASR je verejnoprávna inštitúcia. Zabezpečuje objektívne, rýchle, na faktoch postavené
informácie z dôveryhodných zdrojov. Slúži verejnosti. Rešpekt a úcta ku koncovým užívateľom,
občanom i rešpekt ku klientom patria k základným hodnotám agentúry. Agentúra vníma vysokú
mieru svojej spoločenskej zodpovednosti a ďalej ju prehlbuje.

ORGANICKÝ KONTINUÁLNY RAST

TASR sa opiera o poznanie a skúsenosti na trhu médií i skúsenosti s tvorbou informácií pre
verejnosť. Vníma pohyby v médiách i spôsoby šírenia informácií. Stavia na profesionalite tvorivých
viacgeneračných tímov. Implementuje nové technológie pre spracovanie a distribúciu informácií.

VPLYV ČINNOSTI ORGANIZÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Činnosť TASR nemá žiadny vplyv na životné prostredie.

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

TASR v súčasnosti nevynakladá prostriedky na výskum a vývoj.
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SUMÁRNE HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA A STREDNODOBÝ VÝHĽAD

Úlohy, ktoré TASR vyplývajú zo zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej
republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli v roku 2015 splnené.
TASR sa presťahovala do nových priestorov. Proces zvládla bez akéhokoľvek narušenia svojej
hlavnej činnosti. Napriek zložitej koordinácii a presunom technológií nedošlo k výpadku
agentúrneho servisu.

V druhej polovici roka TASR formálne ukončila implementačnú etapu svojho projektu
Digitalizácia archívov TASR. Digitalizácia archívov TASR z prostriedkov Európskej únie sa
uskutočnila v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 - Rozvoj
pamäťových a fondových inštitúcií. V hodnotenom období pokračovali intenzívne práce na
sprístupňovaní zdigitalizovaných obsahov a popise metadát. Výsledkom sa stalo moderné
vyhľadávacie webové rozhranie vtedy.tasr.sk, ktoré poskytuje náhľady zdigitalizovaného archívu
s počtom vyše 1 300 000 jednotiek. Praktickým vyústením procesu digitalizácie je web
vtedy.sk, ktorý prináša kolekcie fotografií z archívu spolu s aktualizačnými článkami. Web si
nachádza svoju klientelu prostredníctvom sociálnych sietí a jeho návštevnosť i v synergii s
webmi teraz.sk neustále rastie.

V závere roka pokračovali intenzívne práce na príprave prvého spravodajského
verejnoprávneho webu v angličtine s názvom newsnow.sk, ktorý bude príspevkom TASR k
blížiacemu sa predsedníctvu Slovenska v Rade Európskej únie.

Zložitá situácia je v oblasti redakčného systému a jeho podpory. Ide o zastaraný systém (23
rokov), ktorý nie je spoľahlivý a je potrebné ho stabilizovať. Koncom roka začali odborné
rokovania o jeho technologickom upgrade.

Novou výzvou, ktorá je neustále naliehavejšia, je spracovanie správ sociálnych sietí, ich
overovanie a pokrývanie TASR. Sociálne siete sú, napriek nutnosti dôsledného overovania
pôvodu, stále častejším zdrojom prvých informácií. TASR preto vytvorila inkubátor pre vývoj
monitorovania sociálnych sietí. Prvý  výsledok TASR prezentovala na jedinečných aplikáciách
Politici na Facebooku, Zahraničie na Twitteri, ktorý je súčasťou webu Teraz.sk. Tento inkubátor
je potrebné ďalej rozvíjať a v primeranej podobe preklápať do produkcie TASR.

TASR pokračovala v napĺňaní Memoranda o spolupráci s UNESCO. Redaktori TASR
navštívili centrálu UNESCO. Počet informácií o tejto inštitúcií a aktivitách slovenskej delegácie
vďaka aktivite TASR významne stúpol, čo považujeme za napĺňanie verejnoprávnej úlohy TASR.
Web teraz.sk zriadil samostatnú zložku Unesco a veda.

Slovensko v roku 2016 po prvýkrát v histórií privíta 30 CEO dominantných tlačových
agentúr združených v Aliancii európskych tlačových agentúr (EANA), a to v septembri
2016 v Bratislave na ich jesennom rokovaní a zasadnutí General Assembly. Rozhodlo o tom
General Assembly tejto organizácie na svojom rokovaní v Ženeve. Ide o azda
najvýznamnejšiu koncentráciu silných mediálnych spoločností, aká kedy bola na Slovensku.
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HODNOTENIE ÚLOH VO VEREJNOM ZÁUJME

V roku 2015 TASR splnila všetky podmienky zmluvy č. MK- 1/2015/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 v znení neskorších predpisov, ktorú uzavrela
s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Dodatku č. 1 ev. č.: MK - 67/2015/M.

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

Vykonávanie služieb vo verejnom záujme agentúra zabezpečila prostredníctvom svojich redakcií:

a) domácej redakcie,
b) obrazovej a video redakcie,
c) zahraničnej redakcie,
d) športovej redakcie,
e) ekonomickej redakcie,
f) redakcie dokumentačných databáz,
g) úseku informačných technológií.

V súlade s § 5 ods. 13 uvedeného zákona agentúra všetky služby, na ktoré sa poskytol príspevok
podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytovala bezodplatne.

TASR zabezpečovala úlohy stanovené zákonom nepretržite počas celého roka. Informácie boli
vydávané v jednotlivých servisoch TASR, uchovávané v archívoch TASR a sprístupňované
verejnosti.

Na www.tasr.sk i na www.teraz.sk sa denne sprístupňujú najaktuálnejšie správy z domáceho
diania, zahraničia, ekonomiky a športu, kultúry, exportný servis, školské správy, téma tasr
i špeciálne webové podstránky k významným udalostiam s kompletnou tematickou ponukou
informácií pre verejnosť. K správam TASR vydáva fotografie i videá. V roku 2015 agentúra
zverejnila na teraz.sk a tasr.sk 38 344 správ a 39 108 fotografií.

TASR vydávala v úplnom znení vyhlásenia oprávnených subjektov, informovala o nich v rámci
svojich servisov. Paralelne sa tieto informácie vydávali  v špeciálnej zložke „Zóna verejného
záujmu“ na webstránke agentúry. Vydané vyhlásenia sú verejnosti voľne prístupné a uchovávajú
sa v chronologickej časovej následnosti v databázach agentúry. V roku 2015 vydala TASR spolu 5
300 správ - informácií (vyhlásení, oznámení, stanovísk).

Agentúra zhromažďovala informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a
aktivitách orgánov Európskej únie prostredníctvom svojich zamestnancov, externých
spolupracovníkov, ako aj prostredníctvom vzájomných bilaterálnych zmluvných vzťahov so
zahraničnými tlačovými agentúrami a obdobnými spravodajskými inštitúciami.
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V roku 2015 agentúra vydala a sprístupnila spolu 4 100 správ v podobe textových správ,
fotografií a videí o Európskej únii.

V súvislosti s blížiacim sa predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie pokračovali práce
na príprave prvého verejnoprávneho webu v anglickom jazyku, ktorý bude prinášať aktuálne
informácie o Slovensku. Využije kapacity exportného anglického servisu a produkciu Tablet.TV
v anglickom jazyku (spravodajský súhrn najdôležitejších informácií zo Slovenska: Slovakia 24/7,
CD klub, Svet tu a teraz).

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

Exportný servis TASR priniesol 17 263 správ. Zaznamenal všetky relevantné udalosti zo
Slovenska o spoločenskom, kultúrnom, hospodárskom, politickom a športovom dianí. Servis
prinášal informácie hlavne o udalostiach celoštátneho a nadnárodného významu. Správy
vychádzali multimediálne, čiže k textovým správam boli prikladané fotografie a video.

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

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

Agentúra sprístupnila na vtedy.tasr.sk databázu digitalizovaných archívnych objektov.
Výsledkom projektu „Digitalizácia archívu TASR“ je 1 536 200 objektov: negatívov, fotografií,
mikrofišov, A4 listov správ, popisov a novinových výstrižkov. Verejnosti TASR sprístupňuje 90 %
objektov, čiže 1 382 580 objektov, a to bezodplatne na vedecké a študijné účely.

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

Databázu obrazových záznamov agentúra v priebehu roku 2015 postupne dopĺňala tak, že
obsahovala súhrne vyše 620 000 kusov fotografií.

V priebehu roku 2015 TASR sprístupňovala databázu zvukov tak, že dosahovala vyše 75 000
zvukových záznamov.

Databáza zvukovo-obrazových záznamov obsahovala súhrne vyše 33 000 zvukovo-obrazových
záznamov.

Agentúra zabezpečovala informácie bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu. Prinášala informácie
pre slobodné utváranie názorov.
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SPRAVODAJSTVO

TASR v roku 2015 splnila všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce zo zákona o TASR.

Domáca redakcia TASR v roku 2015

V prvých týždňoch roku 2015 dominovala v spravodajstve téma referenda o rodine. Ľudové
hlasovanie vyhlásil v roku 2014 prezident Andrej Kiska na základe petície s viac ako 350 tisíc
podpismi občanov, ktorú iniciovala Aliancia za rodinu. Referendum pozostávalo pôvodne zo
štyroch otázok, z ktorých Ústavný súd povolil tri. Plebiscit mal zistiť názor občanov na vymedzenie
pojmu manželstvo, na sexuálnu východu na školách a na adopciu detí osobami rovnakého
pohlavia. Domáca redakcia (ďalej len DR) TASR ponúkla pred dňom referenda, 7. februára 2015,
komplexné informácie o otázkach, spôsobe hlasovania, názoroch Aliancie za rodinu aj
občianskych iniciatív obhajujúcich LGBTI i odporúčaniach politických strán. Po skončení
referenda, ktoré nebolo platné vzhľadom na sotva pätinovú účasť voličov, sme priniesli reakcie
všetkých dôležitých subjektov aj možné konzekvencie tohto vývoja.

Aj referendum prispelo k ďalšej polarizácii a pohybom na politickej scéne. V spravodajstve
domácej redakcie zaznamenala preferenčný pokles SaS, a najmä SDKÚ-DS, ktorému dominoval
názorový spor medzi P. Frešom a Ľ. Kaníkom. Naopak cez prah zvoliteľnosti sa v marci 2015
posunuli tradičné strany SNS a SMK. Dianiu v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len NR SR)
dominoval boj o predsedu NKÚ, kde už viac ako dva roky nadsluhoval J. Jasovský. Väčšina opozície
sa zhodla na kandidatúre M. Žilinku, no platilo, že kde sa viacerí bili zvíťazil ten, ktorý prišiel ako
posledný. Na návrh P. Freša bol nominovaný bývalý šéf SIS Karol Mitrík, ktorého napokon
parlament zvolil aj hlasmi vládnuceho Smeru-SD. Výsledok prispel k ďalšiemu vnútornému rozkolu
medzi opozičnými stranami.

V druhom polroku 2015 sa aj v domácom spravodajstve začali postupne presadzovať
a dominovať témy migračnej krízy, prílevu utečencov z Blízkeho Východu a Afriky a ich dosah na
EÚ. Táto téma po prvý raz šokujúco zarezonovala v rámci domácej politiky začiatkom augusta po
náleze desiatok mŕtvych utečencov v aute so slovenským označením pri slovenských hraniciach
v rakúskom Parndorfe. Stala sa predmetom mnohých tlačových konferencií vládnych i opozičných
politikov, mimovládnych organizácii, ktoré sme pokrývali. Dokonca sa stala aj témou predvolebnej
kampane i programových dokumentov strán, ktoré prezentovali na jeseň 2015. DR TASR sa tejto
téme venovala aj cez nadstavbové materiály ako boli rozhovory, či analýzy možných prínosov,
alebo negatív príchodu migrantov na Slovensko. S presahom na európsku politiku sa najviac
hovorilo o slovenskom postoji k zámeru rozdeľovať utečencov na základe celoeurópskych kvót.
Rovnako si DR TASR všímala aj iniciatívy vlády prijať vybrané množstvo sýrskych a irackých
utečencov. Časť z nich bola umiestnená v Humennom a časť na základe dohody s Rakúskom
v Gabčíkove, kde sme pokrývali aj miestne referendum, ktoré drvivou väčšinou odmietlo
umiestnenie migrantov v ich obci.

Počas druhého polroka 2015 došlo k zmene volebných kódexov. Na ich základe došlo
k ustanoveniu Štátnej komisie pre voľby, ktorá na základe rozhodnutia predsedu NR SR (začala
s prípravou parlamentných volieb), s termínom určeným na 5. marca 2016. K najdôležitejším
zmenám, na ktoré sme upozornili aj v spravodajstve, patrí opätovné zavedenie 48 hodinového
predvolebného moratória a rovnako aj zákaz zverejňovať prieskumy verejnej mienky menej ako
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14 dní pred voľbami. Začiatkom decembra 2015 uplynul termín na podávanie kandidátok a na
jeho základe sa v parlamentných voľbách o podporu voličov uchádzalo 23 politických subjektov.
DR TASR priniesla prvé reakcie na tento fakt už krátko po polnoci 6. decembra, keď uplynul termín
na podávanie prihlášok a zloženie kaucie.

V súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami sme si všímali aj rastúcu nespokojnosť
a rôzne formy protestov v dvoch rezortoch, školstve a v zdravotníctve. V školstve viaceré
nezávislé iniciatívy, Iniciatíva bratislavských učiteľov alebo Iniciatíva slovenských učiteľov zvolili
denné protesty, aby poukázali na nedostatok peňazí v školstve a nízke platy. V zdravotníctve
vyvrcholila nespokojnosť zdravotných sestier, ktoré začali od konca novembra podávať výpovede.
Celkový počet dosiahol necelých tisíc. Oba rezorty a dianie v nich sme pozorne sledovali
a prinášali všetky informácie a posuny, ktoré sa v nich udiali.

V NR SR sme v roku 2015 sledovali aj témy, ktoré mali presah do zahraničia. Príkladom boli
diskusie o budúcnosti Grécka a slovenských garancií v rámci eurozóny. Väčšiu pozornosť pútalo
70. výročie konca 2. svetovej vojny a diskusie o spôsobe jeho pripomenutia si. DR TASR pokrývala
všetky relevantné akcie. Prvou príležitosťou bolo 70. výročie oslobodenia Bratislavy, ktoré si
prišiel pripomenúť šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. V Bratislave sa stretol so všetkými
ústavnými činiteľmi. Prezident Kiska si koniec vojny pripomenul 8. mája návštevou viacerých
pamätníkov a cintorínov po celom Slovensku. Premiér Fico navštívil oslavy v poľskom
Westerplatte a napokon v Moskve, kde sa stretol aj s prezidentom Putinom. DR TASR v spolupráci
s ďalšími spravodajskými zložkami pripravila pri tejto príležitosti špeciálnu tému, kde dominovali
historické spomienky, názory politikov i historikov.

Historické exkurzy boli súčasťou domáceho servisu od začiatku roka aj pri príležitosti roka,
v ktorom sme si pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Všetky príspevky, ktoré sa
týkajú tohto výročia a odkazu velikána slovenských dejín mali rovnaké kľúčové slová. V spolupráci
s renomovanými autormi DR TASR denne zverejňovali informácie zo života Ľ. Štúra, o jeho
literárnych dielach, miestach pobytu, vysokoškolskej činnosti a podobne. Projekt vyvrcholil na
konci októbra, keď sme pokrývali  ústredné oslavy 200. výročia jeho narodenia v Modre.

Počas druhého polroka 2015 sa aj v domácom spravodajstve začala napĺňať dohoda medzi
TASR a UNESCO o pokrývaní ich aktivít a predstavovaní činnosti tejto medzinárodnej organizácie.
Počas tohto obdobia DR TASR vydala viac ako 150 správ týkajúcich sa aktivít UNESCO, najmä
v spojitosti so Slovenskom. Jeho činnosť prezentovala aj prostredníctvom štyroch profilových
rozhovorov s jej predstaviteľmi, K. Novotnou, L. Ruprechtovou, J. Crowleym a G. Pappagianisom.
V rámci dohody navštívili centrálu UNESCO v Paríži aj redaktorky DR TASR, ktorá z nej spracovala
viacero spravodajských výstupov.

DR TASR pokračovala v roku 2015 v dôslednom informovaní o projekte Elektronický
kontraktačný systém, ktoré zavádza Ministerstvo vnútra s cieľom zjednodušiť a zvýšiť prehľadnosť
verejného obstarávania. TASR je súčasťou konzorcia, ktoré tento systém realizuje, spolu so
spoločnosťami Slovak Telekom a Anasoft. DR TASR pokrývala viacero tlačových konferencii o
vývoji prevádzky Elektronického trhoviska a vydala takmer viac ako 120 správ, ktoré informovali
o postupe realizácie i vykonaných obchodoch a úsporách. Aj na téme EKS bolo možno vidieť
synergickú spoluprácu medzi DR TASR a internetovou televíziou Tablet.TV v rámci realizácie
viacerých diskusných relácii v programe Ekonomika o Elektronickom trhovisku.
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Redaktori DR TASR sa ešte autorsky podieľajú aj na relácií Diár z produkcie Tablet.tv.

DR TASR naďalej pokračovala aj v dlhodobých spravodajsko-publicistických projektoch, akými
sú Mestá a obce, Školy SR a seriál rozhovorov Osobnosti: tváre, myšlienky. Všetky sú veľmi častým
zdrojom inšpirácie aj pre iné médiá, predovšetkým weby alebo regionálne periodiká. Za rozhovory
v rámci projektu Ekonomika: Tu a teraz získala DR TASR v roku 2015 ocenenie Prémia Literárneho
fondu.

Ekonomická redakcia

Ekonomická redakcia TASR v priebehu roka 2015 prinášala na pravidelnej báze všetky dôležité
informácie o činnosti vlády, parlamentu, jednotlivých ekonomických ministerstiev, ďalších
verejných inštitúcií aj relevantných podnikateľských subjektov. Redaktori zo zahraničnej sekcie
sledovali všetky dôležité medzinárodné témy a prinášali denné spravodajstvo z medzinárodných
akciových, menových a komoditných trhov.

V prvej polovici roka ovplyvňovala európsku aj slovenskú ekonomiku predovšetkým krízová
situácia v Grécku a pokračujúci konflikt na Ukrajine, spojený so vzájomnými európsko-ruskými
sankciami. Na Slovensku v oblasti energetiky rezonoval spor vlády a zahraničného spoluvlastníka
Slovenských elektrární, snaha Enelu predať svoj podiel a téma dostavby Mochoviec. Koncom roka
sa potom dotiahol predaj podielu Enelu českému EPH, s opciou na časť akcií v prospech štátu.
V európskom priestore pokračovali diskusie o vytváraní Energetickej únie a diverzifikácií dodávok
energií do EÚ.

Širší ekonomický vplyv mal pokračujúci prepad cien ropy na svetových trhoch, ako jeden
z faktorov nízkej inflácie v Európe. Významné pre slovenskú ekonomiku boli rokovania a následná
dohoda na výstavbe závodu automobilky Jaguar Land Rover pri Nitre. V druhom polroku bolo
tradične dôležitou udalosťou schvaľovanie rozpočtu na ďalší rok.  Ekonomická redakcia pokrývala
práce na zákone roka od jeho návrhu cez schvaľovanie vo vláde až po posledné úpravy
v parlamente.

Pravidelné miesto v ekonomickom servise TASR mali aj témy týkajúce sa dopravy, výstavby,
poľnohospodárstva či turizmu. V prípade legislatívnych návrhov prinášala redakcia okrem ich
predkladateľov názory opozičných predstaviteľov, ako aj odborníkov na danú problematiku.
K informáciám, ktoré mali medzinárodný rozmer, dopĺňali redaktori aj špecifický kontext súvisiaci
s vplyvom na slovenské hospodárstvo.

Ekonomická redakcia TASR pripravila počas roka 15 tém TASR. V I. polroku sa dvakrát venovala
dôchodkovému systému na Slovensku a zmenám v druhom pilieri, ďalšie témy boli venované
vývoju na slovenskom realitnom trhu, systému miestnych daní v SR, zmenám na energetickom
trhu v EÚ, retroznačkám, príprave eurofondov na nové programové obdobie a praktickým
informáciám pred letnou turistickou sezónou. V druhej polovici roka sa redaktori v rámci tém
podrobne venovali bio produktom, startupom na Slovensku, situácii malých podnikateľov
a poľnohospodárov, konkurencii vo verejnej doprave, podpore rodiny na Slovensku a tradičným
informáciám pred zimnou turistickou sezónou.
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Zahraničná redakcia

Rok 2015 bol mimoriadne bohatý na významné udalosti vo svete. Zahraničná redakcia TASR sa
v nepretržitej prevádzke v čo najväčšej možnej miere podieľala na ich monitorovaní. Exportná
redakcia sa v prvom polroku aktívne podieľala i na tvorbe anglických bulletinov a nepretržite
zabezpečovala anglický servis o dianí na Slovensku pre všetkých svojich odberateľov.

Stručný prehľad najdôležitejších udalostí v roku  2015 z pohľadu zahraničnej redakcie TASR:

JANUÁR
7. januára - Teroristické útoky na redakciu francúzskeho humoristického časopisu Charlie Hebdo
v Paríži, pri ktorých zomrelo 12 ľudí.
FEBRUÁR
4. februára - Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič oficiálne odštartoval projekt

Energetickej únie.
12. februára - Lídri Ruska, Ukrajiny, Nemecka, Francúzska a Nemecka dospeli v bieloruskom
Minsku k dohode o konflikte na východnej Ukrajine, ktorá zahŕňala prímerie a stiahnutie ťažkých
zbraní. Napriek tomu však hneď o niekoľko dní nato ukrajinská vláda a proruskí povstalci
vyhlásili, že len v prvý deň platnosti dohody bolo prímerie porušené 139-krát, ani jedna z oboch
strán ťažké zbrane nestiahla a boje naďalej pokračovali.
Bezpečnostná rada OSN jednohlasne schválila Rezolúciu č. 2199 o boji proti terorizmu.
16. februára - Egyptská armáda začala podnikať nálety proti odnoži Islamského štátu Líbyi; išlo
o odvetu za to, že IS odrezal hlavy vyše desiatke egyptských kresťanov.

MAREC
5. - 8. marca - Extrémistická organizácia Islamský štát zničila v Iraku staroveké mestá Nimrúd,
Hatra a Dúr Šarrukín.
6. marca - Americká vesmírna sonda Dawn (Úsvit) vstúpila na obežnú dráhu planétky Ceres,
ktorá je najväčším objektom pásu asteroidov medzi planétami Mars a Jupiter.
18. marca - Dvojica islamistov vyzbrojená samopalmi typu Kalašnikov zaútočila na vyhľadávané
múzeum Bárdú (Bardo) v Tunise. O život prišlo 21 turistov, prevažne z Nemecka, Poľska,
Španielska a Talianska, ako aj jeden policajt.
19. - 20. marca - Summit Európskej únie. Lídri EÚ sa dohodli na Energetickej únii a prepojili
sankcie voči Rusku s dohodou Minsk-2.
24. marca - Vo francúzskych Alpách havaroval Airbus A320-211, zahynulo všetkých 150 ľudí na
palube.

APRÍL
2. apríla - Pri hromadnej streľbe na univerzite v kenskom meste Garissa, ktorú má na svedomí
militantná teroristická organizácia aš-Šabáb, bolo zabitých 148 ľudí, zväčša študentov.
19. apríla - Utečenecká tragédia v Stredomorí: na púti z Líbye do Talianska zahynulo vyše 700
migrantov.
23. - 24. apríla - Mimoriadny summit EÚ o migrácii.
25. apríla - Nepál postihlo zemetrasenie s magnitúdou 7,8; zomrelo pri ňom dovedna 9 018 ľudí,
z toho v samotnom Nepále 8 857, Indii 130, v Číne 27 a Bangladéši štyria.
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MÁJ
1. mája - 31. októbra - Výstava Expo 2015 v talianskom Miláne.
12. mája - Druhé veľké zemetrasenie v Nepále - s magnitúdou 7,3 - zabilo v samotnom Nepále
153, v Indii 62, v Číne jedného a Bangladéši dvoch ľudí: dovedna 218 obetí na životoch.
23. mája - Írsko veľkou väčšinou hlasov schválilo v referende návrh na legalizáciu
homosexuálnych manželstiev. Stalo sa tak prvou krajinou na svete, ktorá rozhodla o uzákonení
homosexuálnych sobášov na základe plebiscitu.
27. mája - Európska komisia navrhla systém národných kvót pre relokáciu migrantov pôvodom
zo Sýrie s Eritrey z územia Talianska a Grécka: na Slovenskú republiku pripadlo 785 osôb.

JÚN
25. - 26. júna - Islamský štát sa prihlásil k zodpovednosti za niekoľko útokov v rôznych častiach
sveta počas mohamedánskeho pôstneho mesiaca ramadán:
a) masaker v sýrskom meste Kobané: bojovníci Islamského štátu odpálili tri výbušniny uložené v
autách a vstúpili do Kobané, kde začali strieľať na civilistov, ktorých 220 zabili;
b) útok v tuniskom letovisku Marsá al-Kantáwí (Port El-Kantaoui) neďaleko mesta Súsa (Sousse),
kde prišlo o život 40 ľudí;
c) útok v mešite imáma Sádika v Kuvajte; 27 mŕtvych a 227 zranených.
30. júna - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila Kubu za prvú krajinu na svete, v
ktorej sa podarilo zastaviť prenos vírusu HIV a syfilisu z matky na dieťa.
143 mŕtvych na palube a 22 ďalších na zemi si vyžiadala havária vojenského prepravného
lietadla indonézskych ozbrojených síl typu C-130 Hercules na ostrove Sumatra. Išlo
o najtragickejšiu haváriu indonézskych vzdušných síl v mierových časoch.

JÚL
13. júla - Lídri eurozóny sa na mimoriadnom summite tejto skupiny dohodli na treťom programe
finančnej záchrany Grécka.
Pri juhomaďarskej obci Mórahalom začali stavať dočasné zábrany proti ilegálnym migrantom na
maďarsko-srbských hraniciach.
14. júla - Sonda americkej vesmírnej agentúry NASA New Horizons úspešne nadviazala spojenie
s riadením misie a stala sa tak prvým ľudským zariadením, ktoré sa dostalo až do blízkosti
trpasličej planéty Pluto.
Irán a šesť svetových mocností uzavreli vo Viedni komplexnú dohodu o jadrovom programe
Teheránu: výmenou za zrušene sankcií, ktoré Západ uvalil na Irán, prisľúbila islamská republika
obmedziť svoje jadrové ambície.
20. júla - Po takmer šiestich desaťročiach nepriateľstva USA a Kuba opäť oficiálne nadviazali
diplomatické vzťahy.
24. júla - Po teroristickom útoku v meste Suruč z 20. júla začalo Turecko podnikať sériu náletov
na ciele Strany kurdských pracujúcich (PKK) a Islamského štátu.

AUGUST
5. augusta - Experti skúmajúci časť krídla lietadla, ktoré sa našlo na francúzskom ostrove
Réunion, dospeli k predpokladu, že táto súčiastka pochádza z Boeingu 777 spoločnosti Malaysia
Airlines, ktorý v marci 2014 zmizol nad Indickým oceánom.
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SEPTEMBER
15. septembra - Maďarská vláda vyhlásila v dôsledku migračnej krízy stav núdze v dvoch južných
oblastiach susediacich so Srbskom: toto opatrenie posilňovalo právomoci polície a ďalších
štátnych orgánov.
16. septembra - Migranti na srbskej strane hraníc pri juhomaďarskej obci Röszke prerazili plot a
začali utekať na maďarskú stranu. Príslušníci zásahovej jednotky maďarskej polície proti nim
použili slzotvorný plyn a nasadili aj vodné delo.
22. septembra - Ministri vnútra krajín EÚ na mimoriadnom zasadnutí systémom hlasovania
kvalifikovanou väčšinou presadili povinné kvóty pre relokácie utečencov a migrantov.
24. septembra - Najmenej 1470 ľudí zahynulo pri tlačenici počas púte hadždž v Mekke; údaj je
podľa agentúry AP, miestne zdroje sa v počte obetí dosť líšia.
28. septembra - Americká vesmírna agentúra NASA oznámila objav tečúcej slanej vody na
planéte Mars.
30. septembra - Rusko začalo na podporu sýrskej vlády nálety na Islamský štát a protivládne sily
v Sýrii.

OKTÓBER
13. októbra - Holandsko zverejnilo oficiálnu správu o zostrelení malajzijského lietadla nad
Ukrajinou: za koniec letu MH17 môže raketa Buk zem-vzduch.
16. októbra - Summit EÚ: lídri v snahe bojovať proti migračnej kríze prijali Akčný plán pre
Turecko a odobrili financovanie humanitárnych programov v prospech sýrskych utečencov.
25. októbra - Konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) zvíťazila v parlamentných voľbách
v Poľsku. Predsedníčkou vlády sa následne v novembri stala Beata Szydlová.
26. októbra - Oblasť pohoria Hindúkuš zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,5, ktoré spôsobilo
smrť 398 ľuďom - 279 v Pakistane, 115 v Afganistane a štyrom v Indii.
31. októbra - Airbus A 321 ruskej leteckej spoločnosti Kogalymavia sa počas letu z egyptského
Šarm aš-Šajchu do Petrohradu zrútil na Sinajskom polostrove, pričom zahynulo všetkých 217
cestujúcich i sedem členov posádky.

NOVEMBER
1. novembra - Parlamentné voľby v Turecku vyhrala proislamská vládnuca Strana spravodlivosti
a rozvoja (AKP). EÚ sľúbila spolupracovať s budúcou tureckou vládou.
7. novembra - Prvýkrát sa oficiálne zišli prezidenti Číny a Taiwanu: stretnutie Si Ťin-pchinga a Ma
Jing-ťioua bolo prvým svojho druhu, odkedy sa Taiwan v roku 1949 v dôsledku občianskej vojny
odčlenil od zvyšku Číny.
13. novembra - Niekoľko súbežných teroristických útokov, ku ktorým sa prihlásil Islamský štát, si
vo francúzskom hlavnom meste Paríž vyžiadalo 130 ľudských životov.
22. novembra - Belgická vláda v obavách pred teroristickými činmi vyhlásila na niekoľko dní
najvyšší stav ohrozenia.
24. novembra - Sýrska občianska vojna: Turecko zostrelilo ruský stíhací bombardér; bolo to po
prvý raz od 50. rokov minulého storočia, čo členský štát NATO zničil ruské lietadlo.
29. novembra - V Bruseli sa konal summit EÚ-Turecko, zameraný na zmiernenie prílivu
migrantov cez turecké územie do EÚ.
30. novembra - V Paríži sa začala konferencia OSN o zmenách klímy (COP21), ktorej sa zúčastnili
najvyšší predstavitelia 147 krajín sveta.
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DECEMBER
1. decembra - Ministri zahraničných vecí NATO sa v Bruseli dohodli, že aliancia predĺži misiu v
Afganistane aj po roku 2016 a rozhodli o posilnení obranných kapacít Turecka.
2. decembra - NATO zaslalo oficiálnu pozvánku Čiernej Hore, aby sa stala 29. členom aliancie.
3. decembra - Súdny dvor  EÚ potvrdil prijatie žaloby Slovenskej republiky na Radu EÚ v
súvislosti s kvótami pre utečencov.
4. decembra - Súdny dvor EÚ potvrdil prijatie žaloby Maďarska na Radu EÚ v súvislosti s kvótami
pre utečencov.
12. decembra - Delegáti Konferencie OSN o zmene klímy (COP21) v Paríži schválili novú
klimatickú dohodu.
Ženy v Saudskej Arábii  prvýkrát v dejinách svojej krajiny hlasovali ako voličky a mohli  byť volené
ako kandidátky. V prelomových voľbách do miestnych rád uspelo 20 žien.
31. decembra - Mohutný požiar zachvátil budovu hotela pri mrakodrape Burdž Chalífa v Dubaji.

Export

Exportný servis produkovala Zahraničná redakcia v dvoch jazykových mutáciách - angličtine
a češtine.

Nosnými témami bolo vyhľadávanie a spracovávanie informácií predovšetkým o udalostiach
celoštátneho významu, vyhľadávanie a spracovávanie informácií o udalostiach v Slovenskej
republike, ktoré majú medzinárodný dosah, vyhľadávanie a spracovávanie informácií o
medzinárodných spoločenských, politických, kultúrnych a športových podujatiach, konaných v
Slovenskej republike.

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 absolvovala úspešný spravodajský rok, plný zásadných udalostí z hľadiska
slovenských reprezentácií. V prvom polroku sa najprv venovala najmä zimným Svetovým
pohárom, MS v lyžiarskych disciplínach a hokejovým národným tímom, v týchto troch vetvách sa
dosiahli popredné až medailové umiestnenia. Okrem týchto vrcholných fór redakcia spoľahlivo a
komplexne pokryla ja domácu Svetovú zimnú univerziádu.

Postupne sa pridávali rozsiahle spravodajské intervaly z tenisu a streleckého športu. Ďalší veľký
spravodajský záber patril vyvrcholeniu domácich ligových súťaží a v zahraničí NHL s veľkolepým
slovacikovým rámcom.

Redakcia spoľahlivo pokryla všetky júlové i augustové vrcholy na čele s Tour de France, zlato
chodca Mateja Tótha na MS, či vystúpeniami slovenských klubov vo futbalovej Európe.
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V septembri sa bez problémov a konceptuálne rozbehli spravodajské mašinérie z najvyšších
súťaží na čele s hokejovou, ktorá so zmenou názvu a vedenia priniesla aj ďalšie novinky.
Najzásadnejšiu udalosť polroka však vygenerovalo úspešné vyvrcholenie kvalifikácie ME z pohľadu
slovenských futbalistov. Redakcia tieto akcie, následné asociačné termíny a najmä žreb
majstrovstiev Európy pokrývala na vysoko nadštandardnej úrovni, v dejiskách i redakčne s
množstvo nadstavbových materiálov a audiospravodajstva. Medzitým sa ŠR TASR masívne
venovala aj Petrovi Saganovi po jeho titule majstra sveta.

Záver roka okorenili špičkové slovenské slalomárky Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová
svojimi prienikmi v seriáli Svetového pohára, ktorému redakcia dlhodobo venuje vysokú
pozornosť a v prípade ťaženia slovenských reprezentantov vysiela do prístupných dejísk svojich
reportérov. Záver roka patril tradične množstvu ankiet, tematík a na časový rozsah náročnej
robote ohľadom chronológií a kalendárov.

Obrazová a video redakcia

Po dlhšom čase nevolebný rok 2015 začal podrobným obrazovým spravodajstvom z vyjadrení
a prezentácie strán, ktoré sa aktivizovali v súvislosti s referendom o ochrane rodiny a samozrejme
aj samotného aktu neúspešného referenda. Zaznamenávali sa akcie v SAV, ktoré vyvrcholili
odvolaním dovtedajšieho a vymenovaním nového predsedu. V domácom dianí sa pokračovalo v
pravidelnom spravodajstve zo zasadaní parlamentu a vlády SR, odvolávaní ministrov. Plnenie
vládnych sociálnych balíčkov a vzrastajúca utečenecká kríza napĺňala ďalšiu časť
spravodajstva vlastne až do konca roka.

Podrobné reportáže na foto aj video boli z udalostí v Gabčíkove, kde sa pred príchodom prvých
azylantov konalo miestne referendum. Fotom aj videom sme zachytili množstvo akcií z kultúrneho
diania v divadle, digitalizácie kultúrneho dedičstva. Po celý rok sme podrobne reportovali akcie k
70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny.

Vrcholom športového diania bola v tomto roku prvá európska olympiáda v Baku, kde sme mali
vyslaného obrazového redaktora. Po celý rok v športe dominovalo spravodajstvo z predovšetkým
kolektívnych športov, kvalifikácii na EURO 2016 vo futbale, MS v hokeji v ČR a vycestovali sme aj
na ME basketbalistiek.

Záver roka priniesol množstvo akcií v súvislosti s dokončovaním nového Starého mosta v
Bratislave, zasadania európskych inštitúcií, V4 a vlády SR k imigrantskej kríze, k podpisu zmluvy o
novej investícii Jaguar Land Rover na Slovensku. Prioritou bolo monitorovanie aj konkrétnych akcií
v súvislosti s utečencami na slovensko-rakúskych hraniciach, protesty učiteľov a zdravotných
sestier.

Zahraničné pracovné cesty doplnili aj obrazové reportáže z ME v streleckých disciplínach v
Taliansku, MS v rýchlostnej kanoistike v ČR a ME volejbalistov v Taliansku a výjazdy na
preteky svetového pohára v zjazdovom lyžovaní s našimi dvoma reprezentantkami.
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Redakcia dokumentačných databáz

Redakcia dokumentačných databáz (RDD) v roku 2015 svojimi materiálmi prispievala do
všetkých servisov TASR, venovala sa aktualizácii a dopĺňaniu databáz, ale najmä monitorovacej
a rešeršnej činnosti a hot-line servisu, ktoré tvoria jadro jej práce.

RDD denne vydáva - Výber zo slovenskej tlače (monitor základných slovenských šiestich
denníkov a ÚjSzó), Historický kalendár - SR a svet (HK - obsahuje výročia narodení a úmrtí
osobností zo SR a zo sveta a tiež prehľad významných udalostí z histórie v SR a vo svete),
Charakteristiku mena, Pranostiky a Okrúhle výročia na príslušný deň.  Týchto päť materiálov
vychádza každé ráno v pravidelnom intervale v easy servise TASR a výber z tlače v domácom
servise.

Redaktori RDD prispievali do týždenných tém TASR, dopĺňali dennú produkciu aj o preklady
aktuálnych udalostí z frankofónnej oblasti, tiež z Ruska a bývalých republík ZSSR z pohľadu
zahraničných médií. Pri tvorbe podporných materiálov spolupracujeme s medzinárodnou,
domácou aj ekonomickou redakciou. Tvoríme materiály k rôznym výročiam (podkladom je HK),
chronologické prehľady a množstvo profilov osobností. Takmer denne vychádzajú materiály
o svetových, medzinárodných, európskych a slovenských dňoch (sviatkoch či pamätných dňoch)
na báze aktuálnych udalostí s erudovaným backgroundom. Celkovo sme v roku 2015 vydali 3 538
správ.

Pravidelne koncom roka pripravuje RDD koncoročné chronológie: udalosti v SR v roku 2015,
ekonomické udalosti v roku 2015, udalosti v kultúre, zahraničné návštevy predstaviteľov SR vo
svete, zahraničné návštevy v SR, TOP-ky v SR aj vo svete, úmrtia osobností v SR aj vo svete
a slovenské rekordy.

Monitorovaciu a rešeršnú činnosť pre klientov TASR vykonáva RDD denne od 6.00 h do 14.00
h. Za rok 2015 redakcia robila 13 monitoringov (z podkladov posielaných zo Slovakie online) -
denne, 16 rešerší (vyberáme zo správ TASR) - denne, 7 bulletinov (zo správ TASR) - Denné
ekonomické informácie - DEI, SPP - denne, Banky a financie - 2x do týždňa, Energetika,
Stavebníctvo, Automobilový priemysel - všetky 1x do týždňa, Bulletin pre zahraničných Slovákov
- 2x do týždňa.

Redakcia realizovala celý rad ďalších monitoringov pre konkrétnych klientov či už
jednorázových, alebo priebežných podľa zadaných priorít. Ide o zložitú a časovo náročnú prácu,
ktorú je potrebné v nasledujúcom období automatizovať.

Prehľad dokumentačno - synteticko - analytického útvaru, pozostávajúceho z cca 30-tich
materiálov, vydávaného cca v týždennej periodicite  téma.tasr za rok 2015:

Kľúčové slovo: Názov:

1.  tema2015, 29.12.2014 Rok 2015
2.  temadôchodky15, 9.1.2015 Prvé dôchodky z 2. piliera
3.  temaszu, 16.1.2015 Zimná univerziáda na Slovensku
4.  temadane15, 23.1.2015 Miestne dane 2015
5.  temaref15, 31.1.2015 Referendum o rodine (2 týždne)
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6.  temavalentin, 13.2.2015 Valentín ako komercionalizácia sviatkov
7. temabyvanie15, 20.2.2015 Trh s bývaním na Slovensku
8. temaislam15, 27.2.2015 Islam
9. temaenergie15, 6.3.2015 Zmeny na energetickom trhu
10. temazmluvasrmr, 13.3.2015 20 rokov slovensko-maďarskej zmluvy
11. temaretro, 20.3.2015 Retro a tradičné značky na Slovensku
12. temavytvarnici, 27.3.2015 Slovenskí výtvarníci
13. temavelkanoc15, 1.4.2015 Veľká noc
14. temaakciak, 10.4.2015 65. výročie akcie K
15. temalieky, 17.4.2015 Lieková politika
16. temams15, 24.4.2015 Hokejový šampionát v Českej republike
17. temavojna70, 5.5.2015 70 rokov od konca 2. svetovej vojny
18. temafondy15, 15.5.2015 Eurofondy na Slovensku
19. temalov, 22.5.2015 Poľovníctvo a rybárstvo
20. temazelen, 29.5.2015 Zeleň v mestách
21. temaeh15, 5.6.2015 Európske hry v BAKU
22. temamigracia, 12.6.2015 Európa pod náporom utečencov
23. temadochodky15, 19.6.2015 Dôchodkový systém na Slovensku
24. temaleto15, 26.6.2015 Dovolenka 2015
25. temasport15, 3.7.2015 Zákon o športe
26. tematabory, 10.7.2015 Letné detské tábory
27. temabio, 17.7.2015 Bio poľnohospodárstvo
28. temavrchy, 24.7.2015 Pamätné slovenské vrchy a ich príbehy
29. temaarmada, 31.7.2015 10 rokov slovenskej profesionálnej armády
30. temastartup, 7.8.2015 Startupy na Slovensku
31. temaunesco15, 14.8.2015 UNESCO a miesto Slovenska v ňom
32. temaskoly15, 21.8.2015 Pred začiatkom nového šk. roka
33. temaukrajina15, 28.8.2015 Ukrajinská kríza
34. temaMSP, 4.9.2015 Podpora malých a stredných podnikov
35. temachodniky,11.9.2015 Turistické chodníky na Slovensku
36. temajarmoky,18.9.2015 Jarmoky v slovenských mestách a obciach
37. temadoprava15, 25.9.2015 Konkurencia vo verejnej doprave
38. temamuzea, 2.10.2015 Múzeá v SR
39. temamedicina, 9.10.2015 Úspechy slovenskej medicíny
40. temakatastrofy, 16.10.2015 Najväčšie prírodné katastrofy
41. temastur, 23.10.2015 200 rokov od narodenia Ľ. Štúra
42. temaagro15, 30.10.2015 Problémy poľnohospodárstva v SR
43. temasport15, 6.11.2015 Športovci a sociálne siete
44. temazima15, 13.11.2015 Pred zimnou turistickou sezónou
45. temarozvoj, 20.11.2015 Rozvojová pomoc SR
46. temaklima, 27.11.2015 Klimatické zmeny a COP 21
47. temarodina15, 4.12.2015 Podpora rodín na Slovensku
48. temachrono15,11.12.2015 Koncoročné chronológie 2015
49. temavianoce15, 18.12.2015 Vianoce 2015
50. tema2016, 29.12.2015 Čo prinesie rok 2016
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WEBY

Rok 2015 bol rokom nárastu návštevnosti webov TASR. Darilo sa dominantnému webu
Teraz.sk, svojich návštevníkov si nachádzali aj weby skolskyservis.sk, webmagazin.sk,
zamestnajsa.sk, či utulkovo.sk.

V porovnaní s rokom 2014 bol rok 2015 na webových portáloch TASR principiálne silnejší.
Nielen z hľadiska výrazného nárastu počtov návštevníkov stránok, ale aj služieb, ktoré im portály
poskytovali. Pre porovnanie, za rok 2014 mali portály spolu 3 739 548 návštevníkov, v roku 2015
bol celkový počet návštevníkov (cookies) podľa Gemius.sk: 11 332 938.

TERAZ.SK sa stal rešpektovaným a citovaným zdrojom informácií.

Vzhľadom na blížiace sa parlamentné voľby vývojári z TASR vytvorili porovnávač preferencií
štyroch renomovaných agentúr a sekciu Politici na facebooku, kde môžu čitatelia priamo sledovať
redakčne neupravované statusy jednotlivých politických subjektov.  Pribudol tiež nový portál
Vtedy.sk, ktorý sprístupňuje čitateľom historické fotografie z archívu TASR.

Tablet.TV priniesla v uplynulom roku spolu 1 447 relácií a 370 živých prenosov. Tabelt.TV sa
stala rešpektovanou značkou, ktorá si hlavne v politickom kontexte získala dobrú povesť.

Produkcie Tablet.TV v synergii s Teraz.sk tvoria silnú multimediálnu informačnú silu v online
prostredí. Produkcia Tablet.TV sa opierala o tri dominanty: živé prenosy, vlastné relácie
a spravodajstvo. Relácia Politika s Danom Forgácsom si získala vysoký kredit a informačne
i technológiou spracovania sa zaradila medzi nosné politické talk show nielen v online priestore.
O jej význame svedčí aj skutočnosť, že v nej účinkovali všetky významné osobnosti nášho
politického života a jej výstupy sú citované i zdieľané množstvom iných médií. Tematicky ide
o obohatenie servisov TASR. Prostredníctvom webu a sociálnych sietí sa význam i dosah relácie
znásobuje.

V sfére diplomatov má dobré referencie relácia CD klub s Pavlom Demešom. Richard
Kvasňovský si do Ekonomiky tu a teraz pozýva expertov z oblasti ekonomiky k aktuálnym témam.
Slovakia 24/7 je jedinou televíznou spravodajskou reláciou o Slovensku v angličtine.

Spomenúť treba aj inovátorské projekty Tablet.TV ako napríklad unikátny projekt slow TV:
mapovanie železničných tratí na Slovensku.

Tablet.TV robí v súčasnosti najviac živých prenosov tlačových konferencií na Slovensku.

ÚSEK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

V roku 2015 Úsek Informačných technológií (ďalej len UIT) zabezpečoval všetky činnosti, ktoré
súviseli s udržiavaním existujúcich systémov a technológií.

V januári UIT vykonal zálohy dát z jednotlivých databáz za rok 2014. Zároveň boli vytvorené
nové separátne databázy v MultiWorks a boli vytvorené všetky nové databázy pre rok 2015,
prekonfigurované systémy tokov dát (MultiWebu a všetkých klientov v TASR).
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UIT zabezpečoval inštalácie a reinštalácie techniky a iné činnosti spojené s bezchybným
fungovaním TASR. Vykonával činnosti spojené s archiváciou dát a tvorbou nových databáz.
V priebehu mesiaca január a február UIT zabezpečoval po stránke technickej a systémovej všetky
činnosti spojené s prípravou nových webových portálov. V tejto súvislosti bol zabezpečený
upgrade prenajatých serverov v dátovom centre SWAN, zabezpečenie ich konfigurácie a uvedenie
do prevádzky podľa požiadaviek tvorcov webov.

UIT na základe požiadaviek úseku marketingu vykonával  zmeny v prístupových heslách do
systému Autonomy a zmeny RSS kanálov za účelom distribúcie spravodajstva klientom.

V prvom polroku UIT riešil problémy s funkčnosťou systému Autonomy. Bolo nutné rozšíriť
kapacitu diskového priestoru pre fotografie. Riešil problémy systému TYPLAN, kde došlo
k poruche servera a následnému výpadku. Riešil výpadok systému LOTUS, kde došlo k porušeniu
databázy a zákrok si vyžiadal reinštaláciu a obnovu databáz.

Opakovane boli riešené výpadky systému Autonomy a systému Fotoware. Bude nutné hlavne
u systému Fotoware nahradiť server výkonnejším strojom, nakoľko objem fotografií výrazne
narastá.

V druhom polroku vzhľadom k výpadkom serverov Alpha 4100 systému TYPLAN začalo
rokovanie o náhrade serverov a diskového poľa. Začali sa rokovania s firmou TYPLAN ohľadom
emulácie serverov Alpha 4100 prostredníctvom systému Charon.

V spolupráci s úsekom marketingu boli vykonané zmeny v systéme Autonomy ohľadom RSS
kanálov za účelom distribúcie spravodajstva klientom a boli vykonané zmeny v prístupových
heslách do systému Autonomy.

UIT v spolupráci s dodávateľom firmou Asecco, a. s. a Ekonomickým úsekom zabezpečoval
všetky potrebné zmeny v systéme SPIN.

Úsek zabezpečoval obstaranie novej techniky (notebooky, PC, záznamové zariadenia a iné),
inštaláciu a reinštaláciu techniky a iné činnosti spojené s bezchybným fungovaním TASR.

UIT riešil niekoľko porúch hardvéru systému Multiworks. V dvoch prípadoch boli zaznamenané
havárie diskov, ktoré boli nahradené použiteľnými diskami. Vzhľadom k zastaranej technike
k uvedeným problém dochádza čoraz častejšie.

UIT sa významnou mierou podieľal na všetkých prípravných prácach za účelom sťahovania
agentúry. Procesu sťahovania sa venovala veľká pozornosť. Vykonali sa nespočetné opatrenia na
elimináciu problémov a iba takto TASR zvládla tento proces bez zjavných problémov a výpadkov
v agentúrnom spravodajstve.

Pri samotnej príprave a počas celého procesu boli zabezpečované všetky servisy, ktoré
agentúra poskytuje svojim klientom. Celková odstávka systémov TASR si vyžiadala minimálny čas
na fyzické presťahovanie serverov  s dobou 5 hod. Úlohy kladené na pracovníkov  UIT boli splnené.
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Po presťahovaní serverovne TASR došlo k havárií servera pre príjem zahraničných agentúr a
k výpadku jedného servera Alpha 4100. Server pre príjem agentúr bol nahradený novým
počítačom, server Alpha 4100 bol sprevádzkovaný do 24 hodín od zaznamenania poruchy.

Treba skonštatovať, že samotný hardvér redakčného systému TYPLAN (diskové pole, servery
ALPHA 4100) je zastaraný, morálne a fyzicky silne opotrebovaný až za hranicu únosnosti.

HR/ĽUDIA

Stabilita redakčných tímov bola charakteristickým znakom personálnej politiky TASR aj  v roku
2015. Od roku 2012 sa počet zamestnancov zvýšil  o 9 zamestnancov (z toho o 4 redaktorov), a
napriek stále sa zvyšujúcej náročnosti a rozsahu práce sa tento stav nemení.

V I. polroku 2015 bol počet zamestnancov stabilný, došlo len k prirodzenému pohybu
personálu (odchod na materskú dovolenku, návrat z rodičovskej dovolenky, odchod do dôchodku
a skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú). V prvom polroku 2015 odišlo 10
zamestnancov, nastúpilo 10 nových zamestnancov, na materskú dovolenku odišli 2 redaktorky.

V druhom polroku 2015 odišlo 14 zamestnancov, nastúpilo 12 nových zamestnancov, na
materskú dovolenku odišli 2 redaktorky.

K 31. 12. 2015 je celkový počet 140 zamestnancov, z toho je 122 redaktorov a 18 ostatných
zamestnancov. Okrem tohto počtu sú 2 zamestnankyne na MD a 5 na rodičovskej dovolenke.

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

V prvom polroku 2015 sa uskutočnili 4 výberové konania na miesta redaktorov a 1 výberové
konanie na miesto obchodného manažéra. V druhom polroku 2015 sa uskutočnilo 5 výberových
konaní na miesta redaktorov, 1 výberové konanie na miesto dispečerky a 1 výberové konanie na
miesto mzdovej účtovníčky. Z mimoriadne vysokého počtu záujemcov o prácu v TASR (v priemere
70 uchádzačov na jedno voľné miesto) výberové komisie vybrali na miesta redaktorov  záujemcov,
ktorí  spĺňali požadované znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti so zreteľom na schopnosť
rýchlej adaptácie na nové pracovné prostredie.

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

Permanentne sa zvyšujúcu náročnosť na uchádzačov o prácu v TASR spôsobujú požiadavky
klientov na multimediálny produkt. Znamená to, že redaktor musí ovládať okrem štandardných
znalostí a schopností aj schopnosť tvorby audio a video spravodajstva. S tým súvisí potreba
znalosti najnovších technologických postupov pri tvorbe spravodajstva.
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Sústavnú prípravu a zdokonaľovanie redaktorov TASR sa darí  úspešne plniť aj vďaka vhodnej
skladbe (rôznej  dĺžke praxe) členov redakčných tímov, keď začínajúci redaktori programovo
získavajú profesionálne zručnosti v tímoch so skúsenými kolegami.

Prostriedkom pracovnej motivácie sa stalo aj sprístupnenie  produktu TASR konečným
užívateľom v stále väčšom rozsahu. Rastúci záujem klientov o produkty TASR  slúži zároveň ako
spätná väzba a dôkaz o užitočnosti  práce redakčných tímov a zároveň vytvára priestor
na prehlbovanie  lojality  zamestnancov  s TASR. Úspešnosť tohto projektu a pribúdajúcich
nových projektov vytvára základ pre strategické smerovanie TASR a jej ďalší rast, je zároveň
signálom pre klientov  ale aj pre zamestnancov, že TASR je spoľahlivou a dôveryhodnou
inštitúciou.

V roku 2015  významne zlepšilo pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov
presťahovanie TASR  do nových priestorov.

Stále rastúce nároky na prácu redakčných tímov, čo do kvality a rozsahu spravodajských
produktov,  si okrem iného vyžadujú  aj sústavné  skvalitňovanie práce vedúcich zamestnancov
v oblasti organizácie   práce redakčných tímov, s dôrazom  na efektívnu komunikáciu a motiváciu
ľudí.

Prehľad o počte zamestnancov od roku 2012

spolu redaktorov ostatných
K 31. 12. 2012 130 117 13

K 31. 12. 2013 135 121 14

K 31. 12. 2014 142 125 17

K  31. 12. 2015 140 122 18

Prehľad o počte zamestnancov TASR za I. polrok 2015

spolu redaktorov ostatných

K 31. 12. 2014 142 125 17

K 30. 06. 2015 142 124 18

Prehľad o počte zamestnancov TASR za II. polrok 2015

spolu redaktorov ostatných

K 30. 06. 2015 142 124 18

K 31. 12. 2015 140 122 18
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OBCHOD A MARKETING

Situácia TASR na trhu v roku 2015

V roku 2015 v TASR pokračoval trend nárastu tržieb z predaja vlastných výkonov a tovarov.

Celkové tržby v roku 2015 boli v porovnaní s rokom 2014 vyššie o 29,85 %. Tento výsledok bol
dosiahnutý nárastom tržieb vo všetkých kľúčových segmentoch okrem stagnujúcich až klesajúcich
tržieb z reklamy.

Na ďalšom náraste tržieb sa okrem spravodajstva ako základného produktu TASR podieľali aj
online monitoring WebReport a zvyšovanie atraktivity a okamžitej dostupnosti spravodajstva cez
mobilné aplikácie.

POROVNANIE VÝVOJA TRŽIEB  TASR V ROKU 2014 a 2015 (v EUR bez DPH)
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Segment médií

V segmente médií pokračoval v roku 2015 priaznivý trend z roku 2014, kedy  bol zvrátený
poklesu tržieb od klasických médií ako sú printmédiá a TASR tak zaznamenala nárast nielen v
oblasti elektronických a digitálnych médií, ale aj v oblasti printmédií. V segmente médií tak bol
medziročne zaznamenaný nárast fakturovaného objemu o 30,60 %.

POROVNANIE VÝVOJA OBJEMU FAKTUROVANÉHO OBJEMU  TASR V ROKU 2014 a 2015
V SEGMENTE MÉDIÍ (v EUR bez DPH)
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Verejný sektor

Vo verejnom sektore sa TASR roku aj v 2015 podarilo pokračovať v pozitívnom trende
z predošlých troch rokov a zaznamenať v tomto segmente rekordné medziročné zvýšenie objemu
fakturácie o 42,69 %.

POROVNANIE VÝVOJA FAKTUROVANÉHO OBJEMU  TASR V ROKU 2014 a 2015 VO VEREJNOM
SEKTORE (v EUR bez DPH)
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Súkromný segment

V roku 2015 sa TASR sa podarilo zastaviť trend poklesu fakturovaných objemov súkromnému
segmentu a tieto tržby naopak zvýšiť o 174,90 % z časti aj vďaka tržbám z konzorcia EKS.

POROVNANIE VÝVOJA FAKTUROVANÉHO OBJEMU  TASR V ROKU 2014 a 2015 V SEGMENTE
KOMERČNÉ SUBJEKTY (v EUR bez DPH)
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Predaj reklamy

Predaj reklamy v TASR v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím klesol o 7,33 %.
Podobný pokles TASR zaznamenala aj v roku 2014 a  je možné vysvetliť ho hlavne odlevom tržieb
z neadresnej „displejovej“ reklamy od médií smerom k adresnejšej komunikácii spoločností
Google a Facebook. Ďalším dôvodom je aj fakt, že predaj internetovej displejovej reklamy sa
realizuje v najväčšej miere prostredníctvom mediálnych agentúr, pre ktoré je najjednoduchšie
a finančne najvýhodnejšie spolupracovať len s najväčšími hráčmi na trhu (azet.sk, zoznam.sk),
alebo s vydavateľmi, ktorí majú okrem webov aj iné médiá (napr. web a printmédiá). Z tohto
dôvodu sa TASR momentálne viac ako na predaj sústredí na budovanie návštevnosti svojich online
projektov.

Východiská pre rok 2016

Vzhľadom na zásadný nárast tržieb v roku 2015 je možné považovať do budúcnosti udržanie alebo
mierne navýšenie tržieb v roku 2016 za úspech. Veríme, že hlavne zavedením nového videosystému sa
opäť zvýši atraktivita spravodajských servisov TASR a cieľ sa nám podarí splniť.
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EKONOMIKA

V roku 2015 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške  6 282 616 EUR, čo v porovnaní s rokom
2014 predstavuje nárast vo výške 564 942 EUR.

Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 5 971 983 EUR. V  porovnaní s
rokom 2014 náklady stúpli o 159 511 EUR.

Celková  daňová  povinnosť  za  daň  z príjmov dosiahla výšku  7 557  EUR.

Na základe     uvedených   ukazovateľov TASR  vykázala  kladný výsledok hospodárenia vo výške
303 076 EUR.

Výkaz ziskov a strát

Náklady 2011 2012 2013 2014 2015

Spotrebované nákupy 92 751 70 322 45 437 51 664 78 772

Služby 634 277 678 031 960 547 2 528 528 2 253 237

Osobné náklady 2 370 778 2 416 396 2 493 016 2 790 162 3 271 329

Dane a poplatky 9 955 9 613 2 316 1 415 2 908

Ostatné náklady 70 659 88 927 95 647 316 752 241 981

Odpisy 370 324 211 338 164 332 77 577 111 201

Opravné položky 2 805 25 851 -977 38 893 3 709

Poskytnuté príspevky 0 2 000 0 7 482 8 846

Daň z príjmov 8 722 10 1 122 8 325 7 557

Náklady celkom 3 560 271 3 502 488 3 761 440 5 820 798 5 979 540

VÝNOSY 2011 2012 2013 2014 2015

Tržby za vlastné výkony a tovar 1 537 994 1 471 115 1 530 081 1 885 716 2 448 569

Zmena stavu zásob výrobkov 0 0 0 2 659 -117

Ostatné výnosy 60 331 2 918 13 070 1 895 4 143

Tržby z predaja a prenájmu majetku 231 408 1 715 90 748 19 517 22 677

Prijaté príspevky 0 0 0 0 0

Dotácie 1 256 326 2 040 714 2 150 933 3 807 887 3 807 344

Výnosy celkom 3 086 059 3 516 462 3 784 832 5 717 674 6 282 616

Výsledok hospodárenia -474 212 13 974 23 392 -103 124 303 076
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Nižšie uvedená tabuľka dokumentuje vývoj  majetku  TASR a zdrojov jeho krytia (v EUR).

Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015

Neobežný majetok

Softwér 254 750 143 060 33 854 66 025 190 229

Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok 3 000 0 0 0 0

Pozemky 3 542 15 538 0 0 0

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

Stavby 91 707 68 029 40 857 19 568 0

Samostat. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí 46 091 18 998 41 205 196 068 153 442

Dopravné prostriedky 0 0 0 0 115 274

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 5 181 2 352 15 485 12 651 9 818

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 66 0 0 0 0

Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok 11 930 0 0 0 0

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

Neobežný majetok celkom 447 954 279 664 184 428 325 999 500 450

Obežný majetok

Zásoby 1 865 1 810 4 527 9 560 5 259

Krátkodobé pohľadávky 260 149 266 243 304 511 901 804 355 739

Finančné účty 54 684 155 185 154 747 126 124 92 942

Obežný majetok celkom 316 698 423 238 463 785 1 037 488 453 940

Časové rozlíšenie celkom 37 040 51 874 58 183 52 406 22 327

Majetok spolu 801 692 754 776 706 396 1 415 893 976 717

PASÍVA

Vlastné zdroje krytia maj.

Nevysporiadaný výsedok hospodárenia
minulých rokov

414 724 -58 049 -44 075 -37 030 -140 154

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -474 212 13 974 23 392 -103 124 303 076

Vlastné zdroje krytia maj. celkom -59 488 -44 075 -20 683 -140 154 162 922

Rezervy 107 867 97 031 112 310 108 794 138 961

Dlhodobé záväzky 2 026 1 445 2 142 3 999 4 906

Krátkodobé záväzky 358 969 384 594 369 720 1 073 692 441 447

Záväzky a rezervy celkom 468 862 483 070 484 172 1 186 485 585 314

Časové rozlíšenie celkom 392 318 315 781 242 907 369 562 228 481

Vlastné zdroje, záväzky a rezervy a časové
rozlíšenie celkom

801 692 754 776 706 396 1 415 893 976 717
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Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

TASR zostavila  návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2015 v zmysle § 5 ods. 5  zákona  č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Do
príjmovej časti rozpočtu boli zapracované tak vlastné finančné zdroje, ktorých hlavnú zložku
tvoria príjmy z predaja spravodajstva, ako aj príspevok zo štátneho rozpočtu na poskytovanie
služieb vo verejnom záujme a projektové transfery na realizáciu projektu Digitalizácie archívu
TASR a projektu Nebuď otrok drog3.

Ministerstvo kultúry SR na základe zmluvy č. MK-1/2015/M o poskytovaní služieb vo verejnom
záujme poskytlo TASR na rok 2015 príspevok na poskytovanie služieb vo verejnom záujme vo
výške 2 200 000 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli poskytnuté na krytie bežných výdavkov.
Dodatkom č. 1 k vyššie uvedenej zmluve sa súhrnná výška príspevku na služby vo verejnom
záujme konkrétne príspevok na bežné výdavky zvýšila na čiastku 2 400 000 EUR. Výšku príjmov zo
štátneho rozpočtu ovplyvnil i prijatý projektový transfer v celkovej výške 1 918 794 EUR, ktorým
v rámci  Operačného programu Informatizácie spoločnosti na základe zmluvy č. MK-01/2013-SO-
RK o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo kultúry SR vyfinancovalo TASR
v roku 2015 výdavky súvisiace s Projektom digitalizácie archívu TASR. Na základe zmluvy
s Ministerstvom zdravotníctva SR boli TASR v mesiaci september poskytnuté finančné prostriedky
na realizáciu projektu Nebuď otrok drog3 v sume 30 000 EUR.

Na základe údajov z finančného výkazu o plnení  rozpočtu vyplýva, že  celkové príjmy boli
vykázané vo výške  7 212 074 EUR, výdavky dosiahli výšku 7 125 400 EUR a konečný prebytok  bol
vykázaný vo výške 86 674 EUR.

Plnenie rozpočtu 2015 v ekonomickej klasifikácii

Príjmy/Výdavky Schválený Upravený Skutočnosť % plnenie

rozpočet rozpočet skutočnosť/

2015 2015 2015 rozpočet

Príjmy spolu 7 341 813 7 206 599 7 212 074 100,08

200 Nedaňové príjmy 2 312 330 2 708 880 2 743 628 101,28

210 Príjmy z pod. a vl. majetku 0 0 0 0,00

220 Adm. a iné poplatky a platby 2 312 000 2 707 000 2 741 697 101,28

230 Kapitálové príjmy 0 1 100 1 100 100,00

240  Úroky z tuzem. úverov, vkladov 30 30 20 66,67

290 Iné nedaňové príjmy 300 750 811 108,13

300 Granty a transfery 4 909 831 4 378 067 4 348 794 99,33

310 Tuzemské gr. a transfery 4 909 831 4 348 514 4 319 241 99,33

312001 Zo štátneho rozpočtu 2 200 000 2 430 000 2 430 000 100,00

312001 Zo štátneho rozpočtu - projekt DA 2 709 831 1 918 514 1 889 241 98,47

320 Kapitálové gr. a transfery 0 29 553 29 553 100,00

322001 Zo štátneho rozpočtu 0 0 0 0,00

322001 Zo štátneho rozpočtu - projekt DA 0 29 553 29 553 100,00

400 Príjmové finančné operácie 119 652 119 652 119 652 100,00
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453 Zostatok prostr. z predch. roka 119 652 119 652 119 652 100,00

Výdavky spolu 7 289 714 7 154 500 7 125 400 99,59

600 Bežné výdavky 7 189 714 6 913 247 6 884 915 99,59

610 Mzdy, platy, sl. príjmy, OOV 1 865 800 1 876 800 1 876 361 99,98

610 Mzdy, platy, sl. príjmy, OOV - projekt DA 146 000 215 305 193 604 89,92

620 Poistné a príspevok zam.  do poisťovní 654 400 703 300 702 877 99,94

620 Poistné a príspevok zam.  do poisťovní -
projekt DA

267 600 110 903 103 331 93,17

630 Tovary a služby 1 956 183 2 402 317 2 404 214 100,08

630 Tovary a služby - projekt DA 2 296 231 1 592 306 1 592 306 100,00

640 Bežné transfery 3 500 12 316 12 222 99,24

700 Kapitálové výdavky 100 000 241 253 240 485 99,68

710 Obstarávanie kapitálových aktív 100 000 211 700 210 932 99,64

710 Obstarávanie kapitálových aktív - projekt DA 0 29 553 29 553 100,00

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

Celkový prebytok/schodok 52 099 52 099 86 674 166,36

Prehľad o výsledku hospodárenia hlavnej a zdaňovanej činnosti

TASR vedie účtovníctvo za hlavnú činnosť a za zdaňovanú činnosť. Do zdaňovanej činnosti sú
zahrnuté príjmy  z prenájmu majetku, príjmy z reklamy, bankové úroky, príjmy z predaja
portrétov prezidenta a príjmy z realizácie projektu Mediálnej komunikácie a propagácie
Elektronického kontraktačného systému a s nimi súvisiace náklady.

Výkaz ziskov a strát  za rok 2015 v EUR

Náklady
Spolu

Hlavná
nezdaňovaná

činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spotrebované nákupy 78 772 78 736 36

Služby 2 253 237 2 127 552 125 685

Osobné náklady 3 271 329 3 271 329 0

Dane a poplatky 2 908 2 908 0

Ostatné náklady 241 981 230 655 11 326

Odpisy 111 201 111 201 0

Opravné položky 3 709 3 709 0

Poskytnuté príspevky 8 846 8 846 0

Daň z príjmov 7 557 0 7 557

Náklady celkom 5 979 540 5 834 936 144 604
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VÝNOSY

Tržby za vlastné výkony a tovar 2 448 569 2 302 355 146 214

Zmena stavu zásob výrobkov -117 0 -117

Ostatné výnosy 4 143 4 134 9

Tržby z predaja a prenájmu majetku 22 677 0 22 677

Prijaté príspevky 0 0 0

Dotácie 3 807 344 3 807 344 0

Výnosy celkom 6 282 616 6 113 833 168 783

Výsledok hospodárenia 303 076 278 897 24 179

Návrh na rozdelenie zisku

Hospodárenie   TASR k 31. 12. 2015 skončilo so ziskom vo výške  303 076,33 EUR.

Stav  účtu  Nevysporiadaný  výsledok   hospodárenia   minulých  rokov je  k 31. 12. 2015 záporný
vo  výške - 140 154,45 EUR.

Generálny riaditeľ TASR navrhuje  Správnej rade hospodársky  výsledok za rok   2015,  t. j. zisk
po zdanení vo výške 303 076,33 EUR rozdeliť nasledovne:

- sumu vo výške  140 154,45 EUR zúčtovať s nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých
rokov

- sumu vo výške 162 921,88 EUR v zmysle § 7 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre
Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov previesť do
rezervného fondu.

Výška rezervného fondu dosiahne týmto sumu 162 921,88 EUR.

Informácie o skutočnostiach osobitného významu po závierkovom dni

Od 31. 12. 2015 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti osobitného
významu.
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ZÁVER

TASR denne svojou produkciou dokazuje verejnosti i klientom, že je dôležitým a užitočným
článkom tvorby a šírenia informácií. Usiluje sa o komplexné a rýchle pokrývanie udalostí vo
všetkých relevantných oblastiach života. Vníma a implementuje nové trendy v oblasti technológií.
Mnohé aj sama tvorí.

TASR vníma ako veľkú výzvu nové zdroje informácií, predovšetkým prostredia sociálnych sietí,
ktoré svojou rýchlosťou významne konkurujú tradičným zdrojom.

TASR sa presťahovala v roku 2015 do nových priestorov. Pracovné podmienky a dispozície
v nových priestoroch TASR nastavila tak, aby „tradičné“ agentúrne zdroje boli vhodne dopĺňané
online zdrojmi, hlavne z prostredia sociálnych sietí a aby sa agentúra a jej koncové médiá
vzájomne obohacovali.

TASR po zdigitalizovaní archívu prináša nové fotografie i archívne texty a obohacuje tak verejný
diskurz o unikátne diela histórie.

TASR zodpovedne narába so zverenými prostriedkami.

V nasledujúcom období je nevyhnutné venovať sa redakčnému systému a súvisiacim
technológiám tak, aby nedošlo k výpadkom.

TASR je konsolidovaná a dobre spravovaná inštitúcia, ktorá je pripravená čeliť novým výzvam
budúcich období, či už sú to Parlamentné voľby či športové udalosti roku (OH Rio, ME vo futbale,
MS v hokeji ...), alebo predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie.
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Príloha č. 2
Stanovisko Správnej rady TASR k vyhodnoteniu plnenia
hlavných úloh TASR a k výsledku hospodárenia TASR za

rok 2015





Príloha č. 3
Uznesenie Správnej rady TASR č. 16/2016
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