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SLOVO GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Ak je v tejto „postruth“ dobe dôležité to, ako veci vyzerajú, a nie to, čo je skutočná pravda, tak
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „TASR“) ide proti prúdu. S rešpektovaním
tradičných hodnotových rámcov kvalitnej žurnalistiky sa denne pokúšame o tvorbu a distribúciu

informácií postavených na faktoch, informácií,
ktoré sú ako počasie: nie sú cielene za nikoho ani
proti nikomu.

V dobe bezbrehých hoaxov sa snažíme
o rozširovanie počtu našich zdrojov, aby sme
informácie v nich obsiahnuté mohli porovnávať
a overovať. Cítime, že súčasné komunikačné
technológie zásadným spôsobom menia ustálené
vzorce prijímania informácií, vďaka čomu sa dnes
zámerné klamstvá a polopravdy šíria oveľa

rýchlejšie, ako v časoch nedávno minulých. Pre nás však naďalej platí: fakty a zas len fakty.

TASR je vo svojom spravodajstve slobodná a nezávislá. Spravodajstvo    nie je v prospech   či    v
neprospech   žiadnej   politickej,    hospodárskej, náboženskej, etnickej alebo inej záujmovej
skupiny. Spravodajstvo objektívne, vyvážene a aktuálne reflektuje dianie na Slovensku i v zahraničí.

TASR o politike píše, ale politiku nerobí. V zmysle svojej hlavnej činnosti vyhľadávame  aktuálne,
včasné, overené, neskreslené a nestranné informácie, ktoré spracovávame formou textových
súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov. Informácie
TASR    uchovávame a sprístupňujeme.

Sme službou verejnosti v oblasti spravodajstva. Produkujeme kvalitnú mediálnu konfekciu, teda
spravodajstvo, ktoré je použiteľné pre rôzne typy médií. O tom, že sa nám to darí, svedčí
skutočnosť, že za hodnotené obdobie sme dlhodobo lídrom na agentúrnom trhu. Agentúr môže byť
na Slovensku veľa, ale TASR je len jedna. O parametroch nášho spravodajstva svedčí aj skutočnosť,
že žiadne relevantné médium neprestalo odoberať služby TASR, naopak, príjmy zo segmentu médií
nám v uplynulom roku stúpli o 18 %.

Našou hlavnou ambíciou je byť dôveryhodným a rešpektovaným zdrojom. Pokiaľ ide o kvalitu
spravodajstva, chápeme, že sme líder a tomu sa nič neodpúšťa.

Pozorne sledujeme udalosti i samotné mediálne prostredie, vnímame, čo na našom trhu
vychádza i čo nevychádza.

Chceme byť aj naďalej silným pilierom verejnoprávnosti. Trh, ktorý by uvoľnili slabé
verejnoprávne médiá sa totiž môže veľmi ľahko stať teritóriom pre ďalšiu manipuláciu, mediálne
hry, hoaxy. Chceme prinášať celistvý pohľad na dianie a dostatok informácií pre slobodné utváranie
názorov. Aspoň do doby, kým Facebook nekúpi Reuters, či inú veľkú agentúru. Vlastne potom
význam národných agentúr ešte stúpne. Budeme pritom.
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ROK V ČÍSLACH

Spravodajskú produkciu TASR za rok 2016 predstavovalo:

SLOVNÉ SPRAVODAJSTVO: k 31. 12. 2016
Domáci servis 36 945
Ekonomický servis 23 515
Zahraničný servis 27 160
Športový servis 37 109
Český servis 8 644
Anglický servis 7 564
Exportný servis spolu (český ,
anglický)

16 208
Easy  servis 6 267
Školský servis 8 128
SUMÁR SLOVNÉHO
SPRAVODAJSTVA

155 332

AUDIO SPRAVODAJSTVO: k 31. 12. 2016
Domáci servis 6 628
Ekonomický servis 1 808
Zahraničný  servis 364
Športový servis 4 091
Český servis 0
Anglický servis 0
Exportný servis 0
Easy  servis 525
SUMÁR  AUDIO  SPRAVODAJSTVA 13 416

FOTO: k 31. 12. 2016
Foto_TASR 46 051
Foto_AP 60 764
SUMÁR FOTO 106 815

VIDEO: 9 040

CELKOM 284 603
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Prehľad o evidenčnom počte zamestnancov TASR:

spolu redaktorov ostatných Priemerná mzda
K 31. 12. 2013 135 121 14 1 059,44
K 31. 12. 2014 142 125 17 1 151,71
K  31. 12. 2015 140 122 18 1 256,07
K 31. 12. 2016 142 124 18 1 183,70

Činnosť TASR nemá významný vplyv na zamestnanosť v SR.

Za rok 2016 dosiahli príjmy TASR 5 278 253 EUR. Výdavky boli vykázané vo výške 5 141 741 EUR.
TASR rok 2016 ukončila s prebytkom vo výške 136 512 EUR.

V roku 2016 dosiahla TASR celkové výnosy vo výške 4 950 631 EUR. Náklady boli vynaložené vo
výške 4 878 341 EUR. TASR  vykázala  kladný  hospodársky  výsledok  vo výške 72 290 EUR.

Príjmy od mediálnych klientov stúpli o 18 %.

V porovnaní s rokom 2015 TASR vydala o 8 252 správ viac.

Spravodajský portál Teraz.sk - návštevnosť.
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POSTAVENIE A SÍDLO TASR

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 04. 12. 2015 Dúbravská cesta
14, 841 04 Bratislava.

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

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.

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 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.

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

TASR 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, 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.

ORGÁNY TASR

Orgány TASR sú:

a) správna rada,

b) generálny riaditeľ.

Správna rada TASR

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

Zloženie správnej rady k 31. 12. 2016

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 Tlačovej agentúre Slovenskej republiky.

Generálnym riaditeľom TASR bol v roku 2016 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. Mandát mu začal plynúť 30. apríla 2014.



8

HODNOTY TASR

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

Agentúrne spravodajstvo TASR je vyvážené, pluralitné, objektívne a rešpektuje právo na
informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a
náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej
menšine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.

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

informácií.

TASR 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 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.

TASR je dôveryhodný zdroj informácií.

TASR je národná, verejnoprávna agentúra, ktorá poskytuje komplexné informácie o dianí doma
i v zahraničí. Je veľa agentúr, ale len jedna TASR.

TASR je inovatívna agentúra. Spolieha sa na kvalitu obsahu a implementáciu nových technológií.

TASR pôsobí na trhu informácií. Cieľom je byť dlhodobo úspešnou a zákazníkmi aj verejnosťou
preferovanou tlačovou agentúrou.

TASR využíva pre tvorbu svojich produktov profesionálnych novinárov.
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TASR poskytuje služby 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.

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

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

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

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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ORGANICKÝ KONTINUÁLNY RAST

Význam verejnoprávnych médií ako spoľahlivých a overených zdrojov informácií v súčasnej
dobe stúpa. 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.

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 boli v roku 2016 splnené.

TASR vydala v roku 2016 sumárne 284 603 multimediálnych správ, čo je nárast o 8 252 správ
oproti predchádzajúcemu roku. Nárast nastal vo všetkých segmentoch. TASR vydala v uplynulom
roku 155 332 textových správ, 106 815 fotografií, 9 040 videí,  13 416 zvukov.

Za rok 2016 dosiahli príjmy TASR 5 278 253 EUR, výdavky boli vykázané vo výške 5 141 741
EUR. TASR rok 2016 ukončila s prebytkom vo výške 136 512 EUR.

V Bratislave sa v závere septembra konalo na pozvanie TASR trojdňové stretnutie Európskej
aliancie tlačových agentúr (EANA) a Valné zhromaždenie EANA. Ešte nikdy v histórii
samostatného Slovenska nebolo v Bratislave toľko mediálnych lídrov. Na Slovensko prišli
riaditelia a delegácie 30 dominantných tlačových agentúr Európy, vrátane nemeckej DPA,
francúzskej AFP, rakúskej APA, ruskej TASS, španielskej EFE, portugalskej LUSA, belgickej BELGA,
talianskej ANSA a ďalších.

Valné zhromaždenie v Bratislave zvolilo nového predsedu tejto stavovskej organizácie,
združujúcej lídrov na agentúrnych trhoch v jednotlivých krajinách.

TASR dôsledne informovala o priebehu a výsledkoch parlamentných volieb 2016. K
slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ priniesla aj prvý anglický spravodajský web Newsnow.sk,
ktorý ponúka aktuálne informácie o Slovensku v angličtine.

TASR zriadila samostatný multimediálny servis SK Press.

TASR zriadila v Bruseli post vlastného spravodajcu, v súčasnosti má v Bruseli dvoch novinárov.

TASR vyslala svojho redaktora na americké prezidentské voľby, a to v spolupráci s americkou
ambasádou na Slovensku.

TASR vyslala tím redaktorov na OH v Brazílii i na MS vo futbale vo Francúzsku.

TASR zaznamenala nárast tržieb v sektore médií. Žiadne médium nezrušilo servis TASR z
dôvodu nespokojnosti s kvalitou služieb.

TASR vyvinula a testuje SomeCan unikátny pôvodný agregátor sociálnych sietí Facebook a
Twitter, ktorý zoraďuje, kategorizuje a vyhľadáva profily a statusy pre potreby redakčného
spracovania v jednom užívateľskom prostredí. Ide o unikátny systém, ktorý dokáže vytvárať
kategórie na základe frekvencie výskytu slov a ich relevancie a následne status zaradiť do
príslušnej kategórie. Ide o denný redakčný nástroj, ktorý umožní zvýšiť rýchlosť prinášania
aktuálnych informácií. Dôslednou súčasťou práce so systémom je overovanie kredibility zdrojov.

Teraz Media, a.s. ako dcérska spoločnosť TASR a druhého akcionára spoločnosti Impre Media,
a.s. zaznamenala kladný hospodársky výsledok vo výške 73 099 EUR.
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Tablet.TV je rešpektovanou značkou v online priestore informácií. Prináša najviac živých
prenosov, priame živé vstupy na sociálne siete si získavajú nové publikum.

Priemerná mesačná návštevnosť portálov Teraz.sk má už tretí rok po sebe stúpajúcu úroveň, v
roku 2016 dosiahla podľa AIM monitoru 470 078 reálnych užívateľov. Najvyššiu úroveň dosiahla
návštevnosť v čase parlamentných volieb, v marci, 525 986 RÚ.

Z hľadiska vývoja návštevnosti je možné konštatovať, že čitateľská obec portálov Teraz.sk sa
medzi rokmi 2015 a 2016 stabilizovala a stále mierne rastie. Pripravené sú opatrenia na jej ďalšie
navyšovanie.

Praktickým vyústením procesu digitalizácie je web vtedy.sk, ktorý prináša kolekcie fotografií z
archívu spolu s aktualizačnými článkami. Rozhranie vtedy.tasr.sk ponúka možnosť prehliadania
s vyhľadávaním v digitálnom archíve TASR aj pre verejnosť.

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

TASR pokračovala v napĺňaní Memoranda o spolupráci s UNESCO. Redaktori TASR
navštívili centrálu UNESCO. Počet informácií o tejto inštitúcií a aktivitách slovenskej delegácie
významne stúpol. Web teraz.sk zriadil samostatnú zložku Unesco a veda.

V dobe ideologizácie médií a hoaxov je TASR pilierom kredibility. Prináša overené, vyvážené
informácie pre slobodné utváranie názorov. Vyhodnocuje diferencované zdroje, aby priniesla
klientom i verejnosti overené a pravdivé správy postavené na faktoch.

HODNOTENIE ÚLOH VO VEREJNOM ZÁUJME

V roku  2016  TASR  splnila  všetky  podmienky  zmluvy  č.  MK-68/2015/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, ktorú uzavrela s Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky a Dodatku č. 1 ev. č.: MK-68/2015/M.

TASR v hodnotenom období v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre
Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov 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.
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Vykonávanie služieb vo verejnom záujme TASR 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 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o
zmene niektorých zákonov TASR všetky služby, na ktoré sa poskytol príspevok podľa § 6 ods. 1
písm. b) zákona, 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 2016 TASR zverejnila
na teraz.sk a tasr.sk 38 000 správ a 39 000 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 TASR. Vydané vyhlásenia sú verejnosti voľne prístupné a uchovávajú sa v
chronologickej časovej následnosti v databázach TASR. V roku 2016 vydala TASR spolu 5 300
správ - informácií (vyhlásení, oznámení, stanovísk).

TASR 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.

V roku  2016  TASR  vydala  a sprístupnila  spolu 4 500 multimediálnych správ o Európskej únii.
V rámci distribučného systému TASR bol zriadený špeciálny servis SK press, ktorý prinášal správy
z predsedníctva Slovenska v Rade EÚ.

Od septembra má zahraničná redakcia TASR stáleho spravodajcu TASR v Bruseli.

TASR 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.
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Exportný servis TASR priniesol 16 500 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.

V súvislosti s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie bol uvedený prvý
verejnoprávny web v anglickom jazyku ktorý prináša aktuálne informácie o Slovensku. Využíva
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).

Za obdobie polročnej prevádzky web zaznamenal:  21 589 návštev a 39 944 zobrazených
stránok. Priemerne si pri návšteve záujemca prečítal aspoň jeden článok. 34,2 % (7 347) sú
pravidelní návštevníci (aspoň 2x za mesiac).

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

TASR   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.

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

Databázu obrazových záznamov TASR v priebehu roka 2016 postupne dopĺňala tak, že v závere
roka obsahovala súhrne vyše 626 000 kusov fotografií.

V priebehu roka 2016 TASR sprístupňovala databázu zvukov tak, že dosahovala vyše 77 500
zvukových záznamov.

Databáza   zvukovo-obrazových   záznamov   obsahovala   súhrne vyše   34 250   zvukovo-
obrazových záznamov.
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SPRAVODAJSTVO

TASR v roku 2016 splnila všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce zo zákona o TASR.

Vyhľadávala a spracovávala informácie z územia Slovenskej republiky najmä 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.

TASR vyhľadávala a spracovávala informácie zo zahraničia najmä 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.

Domáca redakcia

Rok 2016 bol na Slovensku mimoriadne bohatý na spravodajsky zaujímavé podujatia. Od
začiatku roka sa domáce spravodajstvo TASR koncentrovalo na predvolebné dianie na Slovensku.
V parlamentných voľbách, ktoré boli vyhlásené na 5. marca 2016, kandidovalo 23 politických
subjektov. Domáca redakcia TASR (ďalej len DR) pristúpila k pokrývaniu predvolebného
a volebného spravodajstva komplexne. Od januára pokrývala tlačové konferencie i ďalšie výstupy
okrem predvolebných mítingov všetkých subjektov, ktoré išli do volieb. Pre odberateľov dva razy
za deň ponúkala prehľad predvolebných aktivít politických strán. Pred voľbami pripravila aj
špeciálnu tému venovanú odpočtu vlády, kde boli spracované najdôležitejšie míľniky a výsledky
práce jednotlivých rezortov z pohľadu ministerstiev aj zástupcov opozície. Súčasťou
spravodajstva boli predvolebné rozhovory s lídrami kandidujúcich politických subjektov, ktoré sa
postupne zverejňovali od polovice februára. Otázky na lídrov sa striktne orientovali na volebný
program a povolebné predstavy. V predvolebnom období bolo vydávanie správ prispôsobené
legislatíve. V súlade s ňou v parlamentných voľbách opäť platilo 48 hodinové moratórium. Po
novom bolo tiež zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov 14 dní pred dňom konania
volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania. Tesne pred voľbami dominovali aj
servisné témy ako boli rôzne volebné štatistiky, zaujímavosti, profily politických strán, prehľad
doterajších koalícií, volebný systém, volebný manuál, či voľby v zahraničí. Rovnako redakcia
sledovala a monitorovala vybrané predvolebné diskusie v elektronických médiách. Počas
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volebného dňa redaktori sledovali priebeh volieb v rámci celého Slovenska a pokrývali aj výstupy
Štátnej komisie pre voľby. Monitorovali volebné akty najvyšších ústavných činiteľov a predsedov
relevantných politických subjektov - SMER-SD, KDH, Most-Híd, OĽaNO, SaS, SDKÚ-DS, Sieť, SMK,
SNS, ĽSNS, Šanca, NOVA, SME Rodina. Po skončení volieb boli spravodajské štáby prítomné
v centrálach  spomínaných subjektov.

Po voľbách redakcia pozorne sledovala rokovania, ktoré predchádzali vytvoreniu vládnej
koalície, zloženej tentoraz zo štyroch strán: Smer-SD, Most-Híd, SNS a Sieť. Pozornosť sa venovala
aj rokovaniam o programovom vyhlásení vlády, jeho schvaľovaniu v NR SR, prvým krokom
jednotlivých ministerstiev, či výjazdovým rokovaniam novej vlády.

Domáca redakcia monitorovala vrcholné medzinárodné podujatia na Slovensku, akým bola
napríklad medzinárodná bezpečnostná konferencia GLOBSEC, z ktorej priniesla podrobné
spravodajstvo a niekoľko exkluzívnych rozhovorov.

Domáca redakcia TASR sa venovala aj krokom opozície zameraným proti premiérovi Robertovi
Ficovi a ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi pre kauzu súvisiacu s údajnými daňovými
podvodmi podnikateľa Ladislava Bašternáka. Pokrývala mimoriadne schôdze i protesty opozície
na rôznych miestach Slovenska.

Ďalšou dominantou udalosťou roku 2016 bolo aj historické predsedníctvo SR v Rade EÚ.
Domáca redakcia TASR sledovala všetky podujatia a aktivity súvisiace s jeho prípravou
a priebehom. V tejto súvislosti sa redaktori Domácej redakcie zúčastnili na viacerých seminároch
organizovaných Európskou komisiou alebo Európskym parlamentom v Bruseli. Tesne pred
prevzatím predsedníctva na sklonku júna sa však spravodajská pozornosť zamerala na hlasovanie
Veľkej Británie o zotrvaní alebo vystúpení z EÚ. Diplomatická ofenzíva pred referendom bola
očividná aj zo spravodajských výstupov Domácej redakcie, kde sa objavovali nielen vyjadrenie
domácich najvyšších predstaviteľov k referendu, ale aj zahraničných hostí v SR. Po tom, ako
obyvatelia Spojeného kráľovstva rozhodli o brexite, domáce spravodajstvo operatívne zaradilo
reakcie politických špičiek, ekonómov, politológov, či bezpečnostných expertov.

Záver prvého polroka 2016 patril slávnostnému prevzatiu predsedníctva SR z rúk holandskej
princeznej Beatrix.

DR TASR pokrývala slávnostné otvorenie slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie,
viac ako dve desiatky neformálnych stretnutí jednotlivých ministrov s kolegami z členských krajín
EÚ, celý rad konferencií a seminárov, ktoré súviseli s predsedníctvom. Všetky akcie sa konali
v Bratislave, preto sa na nich podieľala takmer celá bratislavská časť redakcie.

Vrcholom druhého polroka bol jednoznačne Bratislavský summit EÚ, ktorý sa konal 16.
septembra. TASR informovala verejnosť a odberateľov o jeho prípravách už od augusta. Summitu
bola venovaná špeciálna téma TASR, v rámci ktorej sme oslovili najvyšších ústavných činiteľov SR.
Získali sme aj vyjadrenie nemeckej kancelárky Angely Merkelovej i viacerých predstaviteľov EÚ,
ako napr. Maroš Ševčovič, Eduard Kukan,  Manfred Weber, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker.
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Cenné boli aj názory zahraničných expertov na európsku politiku ako je profesorka Erika
Harrisová, profesorka politológie na britskej univerzite v Liverpoole, Ian Bond, riaditeľ pre
zahraničnú politiku londýnskeho think tanku Centra pre európsku reformu alebo Jacques Rupnik,
s ktorým redakcia priniesla obsiahly rozhovor v predvečer summitu. Podrobné informácie
redaktori zaznamenali aj z priebehu summitu od príchodu delegácií až po záverečnú tlačovú
konferenciu.

Druhým vrcholom predsedníctva bol neformálny summit predsedov parlamentov začiatkom
októbra. TASR kontinuálne informovala o jeho priebehu a výsledkoch. Summit preberal otázky
Brexitu, kompetencií národných parlamentov a Európskej únie, ale i modely a problémy
rokovacích poriadkov.

Okrem najvyšších predstaviteľov slovenskej politickej scény a NR SR TASR priniesla aj
vyjadrenie predsedu EP Milana Schulza, predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jana
Hamáčka, šéfa francúzskeho Senátu Gérarda Larchera, či predsedu Senátu írskeho
parlamentu Denisa O´Donovana, ktorí akcentovali potrebu, aby sa predstavitelia parlamentov
členských krajín EÚ stretávali čo najčastejšie.

V súvislosti s predsedníctvom redakcia sledovala aj medializované obvinenia rezortu
zahraničných vecí z predraženého obstarávania a neefektívneho nakladania s finančnými
prostriedkami, ktoré sa stále vyšetruje. Z hľadiska výsledkov slovenského predsedníctva
v domácom servise zarezonovala aj ratifikácia klimatickej dohody, ktorá bola považovaná za jej
husársky kúsok.

Súčasťou obdobia slovenského predsedníctva bolo aj historické mediálne podujatie. Po prvý
raz bolo na území SR významné medzinárodné stretnutie. TASR hostila výročnú konferenciu
Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA). DR TASR celú konferenciu pozorne monitorovala
a pripravila viacero výstupov so zahraničnými rečníkmi.

Druhý polrok 2016 bol veľmi búrlivý aj v domácej politike. Pôvodne štvorkoalícia sa zúžila na
trojkoalíciu. Vnútorné problémy najmenšieho koaličného subjektu, strany Sieť, vyústili do
rozkladu strany a odchodu väčšiny poslancov do inej strany. Začiatkom septembra preto lídri
troch strán podpísali novú koaličnú dohodu, ktorá zakotvila aj zmeny vo vláde a na
ministerstvách.

Politicky sa začali aktivizovať aj ďalšie subjekty. KDH sa po volebnom šoku prebudilo
a v prieskumoch verejnej mienky s novým predsedom A. Hlinom opakovane atakuje percentuálnu
hranicu zaručujúcu účasť v parlamente. Na scéne sa objavujú nové politické subjekty, ktoré chcú
využiť šancu presadiť sa na pravej strane politického spektra.

Počas jesene spravodajstvo informovalo aj o snahe vedenia NR SR zmeniť rokovací poriadok,
ktorý mal prispieť k väčšej disciplíne rokovaní zákonodarného zboru. DR TASR aj v roku 2016
pokračovala v napĺňaní spolupráce s UNESCO. Počas roka pokrývala všetky významné podujatia
UNESCO s účasťou slovenských predstaviteľov. Vyvrcholením bola novembrová Medzinárodná
konferencia s názvom Slovensko a kultúrna diverzita, ktorá sa konala v Bratislave.
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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 častým
zdrojom inšpirácie aj pre iné médiá, predovšetkým weby alebo regionálne periodiká.
V neposlednom rade participovala DR TASR aj na príprave niekoľkých tém.tasr.

Ekonomická redakcia

Ekonomická redakcia TASR (ďalej len ER)v roku 2016 vo svojom servise prinášala všetky
dôležité informácie o činnosti vlády, parlamentu, jednotlivých ekonomických ministerstiev,
verejných inštitúcií aj relevantných podnikateľských subjektov. Prekladatelia zo zahraničnej
sekcie redakcie sledovali kľúčové medzinárodné ekonomické témy a pravidelne prinášali
spravodajstvo z medzinárodných akciových, menových a komoditných trhov.

Domáce dianie najviac ovplyvňovalo množstvo zmien, ktoré pripravovala nová vláda v prvom
roku svojho pôsobenia. Postupne sa objavovali návrhy a iniciatívy ekonomických ministerstiev,
o ktorých redakcia priebežne informovala. Rovnako počas celého roka sledovala práce na novom
štátnom rozpočte, od jeho návrhu cez vládu až po posledné úpravy a schvaľovanie v parlamente.

Dôležitou témou počas celého roka boli prípravy a následne historicky prvé predsedníctvo
Slovenska v Rade EÚ. S tým súviselo množstvo podujatí na ministerskej aj expertnej úrovni, ktoré
redakcia priebežne pokrývala. Redaktori sledovali predsednícku agendu jednotlivých
ekonomických ministerstiev a okrem bežného spravodajstva ju v prípade potreby tematicky
rozoberali s odborníkmi na danú oblasť.

Zo zahraničných tém počas celého roka 2016 rezonovalo rozhodnutie Veľkej Británie
o vystúpení z EÚ, tzv. brexit a diskusie o jeho dôsledkoch. V závere roka boli ďalšou dôležitou
udalosťou s celosvetovým dosahom novembrové prezidentské voľby v USA. Redakcia prinášala
domáce aj zahraničné analýzy o rôznych aspektoch týchto udalostí, dopadoch na vzájomné
ekonomické vzťahy, trh práce, investície či pohyb menových kurzov.

Pravidelné miesto v ekonomickom servise TASR mali rôznorodé témy týkajúce sa oblasti
dopravy, výstavby, energetiky, poľnohospodárstva či turizmu. Samozrejmosťou bolo pravidelné
oslovovanie odborníkov k týmto témam, v prípade dôležitých legislatívnych návrhov prinášala
redakcia okrem ich predkladateľov aj vyjadrenia expertov a názorových oponentov.

ER TASR počas minulého roka pripravila alebo sa podieľala na 15 témach TASR. V prvej polovici
roka išlo o detailné rozpracovanie situácie na pracovnom trhu v SR, odpočet činnosti
predchádzajúcej vlády, priblíženie problematiky zdieľanej ekonomiky, analýzu hypotekárneho
trhu na Slovensku, tradičnú tému príprav pred letnou turistickou sezónou, ako aj materiály
týkajúce sa brexitu a významu rieky Dunaj z ekonomického pohľadu. Redaktori sa v rámci tém
TASR tiež venovali odvetviu zdieľaných podnikových služieb na Slovensku, rozvoju priemyslu
novej generácie (tzv. smart industry), vzťahom medzi poľnohospodármi a obchodníkmi, štátnemu
rozpočtu na rok 2017, 25. výročiu kupónovej privatizácie, vzťahom miest a developerov,
prípravám na zimnú turistickú sezónu, ako aj aktuálnym trendom v boji s daňovými únikmi.
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Zahraničná redakcia

Rok 2016 vo svete bol výnimočne bohatý na udalosti. Zahraničná redakcia (ďalej len ZR)
v nepretržitej prevádzke zmapovala všetky relevantné udalosti politického i kultúrno-
spoločenského života v zahraničí. Rok 2016 sa z pohľadu zahranično-politického diania niesol
predovšetkým  v znamení brexitu, predsedníctva SR v Rade EÚ, zintenzívnenia teroristických
útokov v Európe (Francúzsko, Nemecko), migračnej vlny a stupňujúceho sa  konfliktu v Sýrii. V
niektorých krajinách sa posilnili extrémistické a nacionalistické strany. Zo zahranično-politických
tém dominoval aj boj proti teroristickej organizácii Islamský štát a protesty proti islamizácii
Európy. Prišlo k personálnym zmenám na pozíciách svetových lídrov (Británia, USA, ...)

Stručný prehľad najdôležitejších udalostí druhého polroka 2016 z pohľadu ZR TASR:

JANUÁR

8. januára - Najhľadanejšieho narkobaróna sveta Joaquína „El Chapa“ Guzmána, ktorý v
predošlom roku utiekol z najstráženejšej mexickej väznice cez podzemný tunel, znova zadržali.

12. januára - Pri bombovom útoku v historickej štvrti Istanbulu, neďaleko Modrej mešity a múzea
Hagia Sofia, zahynulo desať nemeckých turistov a ďalších 15 ľudí utrpelo zranenia.

16. januára - USA a EÚ zrušili sankcie uvalené na Irán, keďže Medzinárodná agentúra pre
atómovú energiu (MAAE) potvrdila, že Teherán splnil svoje záväzky vyplývajúce z jadrovej
dohody, podpísanej predošlý rok so šiestimi veľmocami.

28. januára - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne oznámila prepuknutie vírusu zika.

FEBRUÁR

7. februára - Severná Kórea vypustila do vesmíru raketu dlhého doletu, čím porušila viacero
dohôd OSN a dostalo sa jej odsúdenia zo strany mnohých krajín sveta.

12. februára - V rámci prvého stretnutia najvyšších predstaviteľov katolíckej a ruskej pravoslávnej
cirkvi od veľkej schizmy v roku 1 054 podpísali pápež František a patriarcha moskovský a celej
Rusi Kirill ekumenickú deklaráciu.

17. februára - Pri bombovom útoku v Ankare zahynulo 28 ľudí.

MAREC

13. marca - Pri teroristickom útoku v Ankare zahynulo 37 osôb.

18. marca - Európska únia a Turecko dospeli na summite Európskej rady v Bruseli k dohode o
zastavení prílevu migrantov cez Egejské more do krajín EÚ.

22. marca - Najmenej 32 ľudí zahynulo a ďalších najmenej 250 utrpelo zranenia pri troch
koordinovaných bombových útokoch v Bruseli. K zodpovednosti za atentáty sa prihlásila
organizácia Islamský štát (IS).

24. marca - Bývalého bosnianskosrbského prezidenta Radovana Karadžiča odsúdil Medzinárodný
tribunál pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii (ICTY) na 40 rokov väzenia

31. marca - V kauze bombového útoku v Budapešti z roku 1988 a dvoch vrážd, spáchaných v roku
1998 takisto v hlavnom meste Maďarska, odsúdil budapeštiansky súd na doživotie Slováka
Jozefa R.
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APRÍL

2. apríla - Najmenej 193 ľudí bolo zabitých pri ozbrojených zrážkach medzi armádami Arménska a
Náhorného Karabachu, najzávažnejších od obnovenia prímeria z roku 1994.

3. apríla - Obrovský únik 11,5 milióna dokladov z právnickej firmy Mossack Fonseca so sídlom v
Paname odhalil podľa nemeckých novín Süddeutsche Zeitung, ako bohatí a mocní tohto sveta
ukrývajú svoje peniaze v daňových rajoch. Doklady prinášajú informácie o viac než 214 000
utajených off-shore spoločnostiach.

MÁJ

10. mája - Poslanci maďarského parlamentu v zrýchlenom konaní schválili uznesenie, ktoré
nariaďuje uskutočniť referendum o povinnom prerozdeľovaní utečencov.

19. mája - Lietadlo aerolínií EgyptAir linky 804 so 66 ľuďmi na palube havarovalo nad
Stredozemným morom na ceste z Paríža do Káhiry.

22. mája - Za rakúskeho prezidenta bol zvolený Alexander Van der Bellen, niekdajší predseda
rakúskych Zelených.

26. mája - Grécki archeológovia oznámili nález pravdepodobnej hrobky starogréckeho filozofa
Aristotela (384 - 322 pred n. l.).

JÚN

1. júna - Najdlhší a najhlbší dopravný tunel na svete otvorili vo švajčiarskych Alpách.

7. júna - Najmenej 11 ľudí bolo zabitých a 36 ďalších zranených pri diaľkovo odpálenom výbuchu
policajného auta v Istanbule.

12. júna - Približne 50 ľudí bolo zabitých a 53 ďalších zranených pri teroristickom útoku na klub
homosexuálov vo floridskom meste Orlando.

18. júna - Bývalému egyptskému prezidentovi Muhammadovi Mursímu uložil súd doživotný trest
odňatia slobody za to, že počas jeho pôsobenia vo funkcii boli Kataru vyzradené štátne tajomstvá.

21. júna - Kolumbijská vláda a Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) uzavreli historickú
dohodu o bilaterálnom a definitívnom prímerí.

23. júna - Británia si v referende odhlasovala vystúpenie z Európskej únie (tzv. brexit).

26. júna - Po deviatich rokoch bol otvorený rozšírený Panamský prieplav.

26. júna - Iracká armáda po dvoch rokoch dobyla Fallúdžu.

28. júna - Štyridsaťpäť ľudí zahynulo a ďalších 236 utrpelo zranenia pri streľbe a niekoľkých
výbuchoch na Atatürkovom letisku v Istanbule.

JÚL
1. júla - Rotujúcou predsedníckou krajinou v Rade Európskej únie sa na šesť mesiacov stalo po
prvý raz Slovensko.

4. júla - NASA: Americká družica Juno sa dostala na eliptickú obežnú dráhu okolo planéty Jupiter.

6. júla - Najmenej 250 ľudí bolo zabitých pri samovražednom útoku Islamského štátu (IS) v
irackom hlavnom meste Bagdad.

8. - 9. júla - Summit NATO vo Varšave. Prezident SR Andrej Kiska na ňom oznámil, že Slovensko
bude mať na starosti zverenecký fond Aliancie v oblasti likvidácie nevybuchnutej munície na
Ukrajine.
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13. júla - Theresa Mayová z Konzervatívnej strany bola vymenovaná za novú britskú premiérku.
14. júla - Pri teroristickom útoku počas osláv Dňa pádu Bastily zahynulo v juhofrancúzskom meste
Nice 86 ľudí a ďalších 434 utrpelo zranenia.
15. júla - Časť tureckých ozbrojených síl sa pokúsila podniknúť vojenský prevrat, pri ktorom bolo
zabitých približne 240 ľudí a ďalších 2 200 utrpelo zranenia.

22. júla - V obchodnom dome v bavorskom Mníchove došlo k útoku strelca, pri ktorom bolo
zastrelených desať ľudí vrátane samotného útočníka. Tým bol 18-ročný Nemec iránskeho pôvodu
DavidSonboly.

26. júla - Dvaja útočníci podporujúci Islamský štát (IS) prepadli kostol v obci Saint-Étienne-du-
Rouvray v severnom Francúzsku a zabili tamojšieho kňaza.
26. júla - Švajčiarske experimentálne lietadlo SolarImpulse 2 sa stalo prvým lietadlom poháňaným
výlučne slnečnou energiou, ktoré obletelo zemeguľu.

AUGUST

10. augusta - Maďarská vláda sa po skonštatovaní, že ilegálna migrácia a tlak na južné hranice
Maďarska budú trvalé, rozhodla vyslať do pohraničného pásma s Chorvátskom a Srbskom 3 000
policajtov.

24. augusta - Pri zemetrasení v sile 6,2 momentovej škály zahynulo v stredotalianskej Umbrii
približne 300 ľudí a bolo poničených niekoľko miest.
29. augusta - Medzi kolumbijskou vládou a povstaleckou skupinou Revolučné ozbrojené sily
Kolumbie (FARC) začalo po 52 rokoch platiť časovo neobmedzené prímerie.
31. augusta - Brazílsky Senát odvolal z funkcie prezidentku Dilmu Rousseffovú pre podozrenie z
manipulácie s rozpočtom.

SEPTEMBER
3. septembra - Čína a Spojené štáty - spoločne zodpovedné za 40 percent skleníkových plynov vo
svete - ratifikovali dohodu o boji proti klimatickým zmenám,

4. septembra - Pápež František svätorečil misijnú pracovníčku albánskeho pôvodu Matku Terezu
z Kalkaty (1910 - 97).

9. septembra - Vláda Severnej Kórey uskutočnila v poradí piatu a s veľkou pravdepodobnosťou
zatiaľ najväčšiu jadrovú skúšku

18. septembra - Víťazom parlamentných volieb v Rusku sa stalo vládnuce Jednotné Rusko.

18. septembra - Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Berlína zvíťazila veľká koalícia kancelárky
Angely Merkelovej, ktorej strany SPD a CDU však stratili v berlínskej snemovni väčšinu.

28. septembra - Holandskom vedený Spoločný vyšetrovací tím (JIT) dospel k záveru, že lietadlo
spoločnosti Malaysia Airlines, zostrelené 17. júla 2014 nad územím východnej Ukrajiny, bolo
zasiahnuté raketou vypálenou z mobilného protilietadlového systému Buk.

30. septembra - Podarilo sa nájsť dva obrazy Vincenta van Gogha ukradnuté 7. decembra 2002
z Van Goghovho múzea v Amsterdame.

OKTÓBER
2. októbra - V Maďarsku sa konalo referendum o utečeneckých kvótach. Referendum bolo
vzhľadom na nízku účasť neplatné, aj keď drvivá väčšina zúčastnených voličov sa vyslovila proti
povinnému prerozdeľovaniu utečencov v EÚ.

3. októbra - Estónsky parlament zvolil za prezidentku krajiny 46-ročnú Kersti Kaljulaidovú, ktorá
sa stala vôbec prvou ženou vo funkcii estónskeho prezidenta.
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13. októbra - Maldivy, ostrovný štát na juhu Ázie v Indickom oceáne, oznámili, že vystupujú zo
Spoločenstva národov (Commonwealth)

26. a 30. októbra - Séria zemetrasení s magnitúdou 5,4, 5,6 a 5,9 zasiahla stredné Taliansko.
Spôsobila materiálne škody a zahynuli traja ľudia.

28. októbra - Komisia pre zachovanie živých morských zdrojov Antarktidy vyhlásila Rossovo more
za morskú prírodnú rezerváciu.

NOVEMBER
8. novembra - Víťazom amerických prezidentských volieb sa stal republikánsky kandidát Donald
Trump. Porazil svoju demokratickú protikandidátku Hillary Clintonovú.
13. novembra - Prorusky orientovaný generál v zálohe Rumen Radev bol zvolený za nového
bulharského prezidenta.

24. novembra - Kolumbijská vláda a ľavicová povstalecká skupina Revolučné ozbrojené sily
Kolumbie (FARC) podpísali pozmenenú mierovú dohodu, pôvodnú verziu občania tesne odmietli
v októbrovom referende.

28. novembra - Lietadlo bolívijských aerolínií LaMia s brazílskym futbalovým tímom na palube sa
zrútilo neďaleko kolumbijského mesta Medellín; zahynulo 71 zo 77 ľudí na palube.
29. novembra - Štvrtý blok jadrovej elektrárne v ukrajinskom Černobyle prekryli novou oceľovou
kupolou, ktorá uzavrela betónový sarkofág vybudovaný narýchlo po havárii v roku 1986.
29. novembra - Družica TraceGasOrbiter (TGO) - ďalšia súčasť ExoMarsu, spoločného projektu
Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a ruského Roskosmosu - poslala svoje prvé fotografie Marsu.

DECEMBER

4. decembra - Víťazom opakovaného druhého kola  rakúskych prezidentských volieb sa stal
bývalý šéf Zelených Alexander Van der Bellen.

9. decembra - Korupčným škandálom poznačenú juhokórejskú prezidentku Pak Kun-hje zbavil
parlament moci a jej funkciu prevzal premiér Hwang Kjo-an.
10. decembra - Štyridsaťštyri ľudí zabila a ďalších najmenej 155 zranila explózia nálože pri
štadióne futbalového klubu Bešiktaš Istanbul.

11. decembra - Dvadsaťpäť ľudí zahynulo a takmer 50 ďalších utrpelo zranenia pri bombovom
útoku v koptskom Chráme svätých Petra a Pavla v Káhire.

19. decembra - Dvanásť osôb usmrtil  a okolo  50 ľudí  zranil  vodič nákladného auta, ktorý vošiel
na preplnené vianočné trhy na západe nemeckej metropoly Berlín.

Exportný servis

Exportný servis produkovala ZR TASR v dvoch jazykových mutáciách - angličtine a češtine.
V rámci obsahového  zamerania správ dominovalo  v oboch servisoch  dianie z domácej politickej
scény - z rokovania vlády, parlamentu. Taktiež kľúčové udalosti v štátnej správe, zdravotníctve,
justícii, školstve a predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie  a tiež vzťahové materiály SR
a EÚ. Redakcia venovala pozornosť slovenskej kultúre, azylantom, úspechom slovenských
športovcov, atď. Podieľala sa tiež na tvorbe anglických bulletinov.
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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.

Exportný  servis  v angličtine spustil od 1. februára 2016 na mediálny trh nový spravodajský
verejnoprávny web s názvom newsnow.sk, ktorý je príspevkom TASR k predsedníctvu Slovenska
v Rade Európskej únie. Web ponúka správy z oblasti politiky, ekonomiky, športu a kultúry a
videosekciu. Správy sú produktom exportného servisu TASR, ktorý denne prináša informácie
o Slovensku pre ambasády, veľvyslanectvá, investorov a iných klientov v angličtine. Cieľom
spravodajského portálu  bolo zvýšiť dostupnosť aktuálnych informácií o Slovensku v angličtine
v čase predsedníctva SR v Rade Európskej únie. Redaktori exportu sami napĺňali  obsahovú
stránku webu, vrátane fotografíi.

Od septembra  2016 má ZR TASR  stáleho spravodajcu TASR v Bruseli. V novembri 2016
americké prezidentské voľby priamo v USA mapoval redaktor ZR TASR, ktorý prešiel ako jediný
slovenský novinár výberovým konaním organizovaným Veľvyslanectvom USA v Bratislave.
Multimediálne materiály využili aj TV Tablet a Teraz.sk.

Športová redakcia

Športová redakcia TASR (ďalej len ŠR) absolvovala spravodajsky pravdepodobne najťažší rok v
celej svojej histórii. V prvom polroku priniesol zásadné vrcholné podujatia na Slovensku v
nebývalom počte. Druhý polrok patril predovšetkým vyvrcholeniu futbalových ME a olympiáde
ako dvom najrozsiahlejším podujatiam na planéte.

Rok 2016 mal prudký rozbeh, lebo okrem štandardne bohatého diania sa v januári konali
krasokorčuliarske ME a o pár dní neskôr aj podujatie SP v alpskom lyžovaní. Obe akcie redakcia
vzhľadom na ich význam pokrývala v posilnenom kapacitnom zložení. V prvom polroku sa na
domácej pôde uskutočnili aj ďalšie významné medzinárodné podujatia na čele s májovými
vodáckymi ME v Liptovskom Mikuláši. Inak vo veľkých rozsahoch rezonovali tradičné vrcholy
domácich majstrovských súťaží, predovšetkým vo futbale a v hokeji. Tieto dve najpopulárnejšie
odvetvia dominovali v máji, resp. v júni aj na reprezentačnej úrovni, na hokejových MS v
Petrohrade bola štandardná dvojica vyslaných redaktorov, to isté aj na futbalových ME. Obom
vrcholným podujatiam predchádzala aj masívne pokrývaná prípravná fáza.

ŠR TASR mala na všetkých top akciách dvojice vyslaných redaktorov a v druhom polroku
priniesli z olympijského Ria ťažiskové živé spravodajstvo z medailových úspechov, najmä zlatých
kovov atléta Mateja Tótha a vodákov Škantárovcov. V nadväznosti na olympiádu prišlo nečakané
ťaženie šestice slovenských hokejistov v tíme Európy na Svetovom pohári. Osobitnú kapitolu,
podobne ako rok predtým, písal Peter Sagan. Charizmatický cyklistický reprezentant opäť
špurtérsky a bodovo očaril v lete na prestížnej Tour de France a na jeseň obhájil titul majstra
sveta, medzitým získal zlato aj na ME.

K veľkým medzinárodným úspechom slovenského športu prispeli významne aj ženy. Tenistka
Dominika Cibulková dosiahla v Singapure svoj najväčší úspech kariéry, keď senzačne vyhrala
vrchol sezóny, MS WTA. Od podlahy začali lyžiarsku sezónu obe elitné slalomárky. Veronika
Velez-Zuzulová a Petra Vlhová sa postarali, že slovenský slalom mal v úvodnej polovici zimy vždy
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zastúpenie na stupňoch víťaziek. Slovenskí športovci sa presadzovali aj individuálne, najmä
hokejista Marián Hossa, ktorý v novom ročníku NHL dosiahol nové míľniky.

Všetky tieto udalosti ŠR TASR pokrývala vo vysokom spravodajskom nadštandarde. Napriek
prehusteniu udalostí a množstvu termínových kolízií si vysokú úroveň držala aj pri ďalších
udalostiach prvého či druhého sledu, teda pri vystúpeniach najdôležitejších reprezentácií
(špeciálne hokej a futbal), či pri ligových súťažiach. V závere roka prispela k sviatočnej a novoročnej
tematike celého spravodajského úseku a pripravila vlastné chronológie 2016 a kalendáre 2017.

Obrazová a video redakcia

Mimoriadne nabitý domácimi a športovými udalosťami bol rok 2016 pre Obrazovú a video
redakciu (ďalej len OaVR TASR). Od začiatku roka sa redakcia pravidelne venovala protestom
učiteľov po celom Slovensku a dôsledkom migračnej krízy. Vrcholom vnútropolitického diania boli
voľby do Národnej rady SR. Foto aj video redaktori online sledovali deň volieb a potom následné
rokovania politických strán, zostavovanie vlády a parlamentu.

Horúco bolo aj na športovej scéne najmä futbalovej. Po kvalifikovaní sa na ME redakcia tieto
udalosti zodpovedne a podrobne pokryla fotom aj videom. To isté platilo aj o MS v hokeji v
Petrohrade. Doma sa zavŕšila výmenou šéfa hokejového zväzu, futbalové prípravy a KHL a ďalšie
top podujatie ME v krasokorčuľovaní v Bratislave.

Množstvo vrcholných akcií redaktori absolvovali v júni v rámci začatia slovenského
predsedníctva v Rade Európy. Podrobne obrazom zachytili množstvo kultúrnych akcií vo výtvarnom
umení, divadle a hudbe.

Po nabitom prvom polroku nezaostal ani ten druhý množstvom mimoriadnych a významných
podujatí doma i v zahraničí. Domácou top aktualitou bolo predsedníctvo SR v Rade EÚ, ktoré bolo
rozdrobené do množstva vrcholných akcií od návštevy členov kolégia Rady Európy, Bratislavského
summitu až po sériu neformálnych rokovaní jednotlivých rezortov. Paralelne sa uskutočnili
rokovania aj na úrovni NR SR.

Na domácej politickej scéne redakcia podrobne sledovala počínanie a zmeny v koaličnej vláde,
zasadania NR SR a vlády SR. Zaznamenávala sériu protestných protivládnych akcií opozície pred
obytným komplexom Bonaparte. V Bratislave foto a vide redaktori zachytili aj zahraničné návštevy
britskej premiérky T. Mayovej, rokovanie vlád SR a ČR, stretnutia V4. Fotom a videom zaznamenali
pohreb prvého prezidenta SR M. Kováča.

Nielen v Bratislave, ale aj v regiónoch OVR sledovala dôležité ekonomické udalosti - prípravu
výstavby závodu jaguár pri Nitre a investície už v súčasných automobilových závodoch Kia, VW a
Peugeot-Citroen, výstavbu rýchlostných ciest a diaľnic. Zúčastnila sa množstva divadelných a
filmových premiér, hudobných a folklórnych festivalov, rekonštrukcií z obnovy hradov a zámkov a
digitalizácií národných inštitúcií.
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Mimoriadne nabitý športový program roka pokračoval účasťou fotografa na OH v Riu,
odštartovaním kvalifikácie na MS vo futbale a vyvrcholením domácich loptových súťaží. Zo
zahraničia to boli foto a videoreportáže z Davis Cupu v Maďarsku, úspešnej kvalifikácie
volejbalistov v Rovinji, nemeckého a švajčiarskeho pohára hokejistov a úspešnej reprezentácie
slovenských slalomárok na podujatiach SP.

Redakcia dokumentačných databáz

Redakcia dokumentačných databáz (ďalej len RDD) počas roka 2016 čiastočne zmenila
zameranie svojej činnosti. Prispelo k tomu zautomatizovanie niektorých činností pre klientov TASR,
ktoré dovtedy vykonávala RDD. Vznikol tak časový priestor pre intenzívnejšiu tvorbu materiálov do
servisov TASR.

V prvom polroku 2016 bola naša činnosť naviazaná predovšetkým na klientov TASR, pre ktorých
sme vykonávali denne hot-line servis a monitorovaciu činnosť.

Redakcia sa od 1. marca 2016 rozšírila o fotoarchív TASR. Projekt digitalizácie archívov TASR z
prostriedkov Európskej únie sa uskutočnil v rámci Operačného programu Informatizácia
spoločnosti, Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií. Výsledkom sa stalo moderné
vyhľadávacie webové rozhranie, ktoré poskytuje náhľady zdigitalizovaného archívu TASR. Redakcia
spravuje webový portál vtedy.tasr.sk, kde sú pre klientov TASR k dispozícii náhľady fotiek od roku
1945 v digitálnej podobe.

RDD svojimi autorskými materiálmi prispievala v roku 2016 tiež do všetkých servisov TASR a na
webový portál vtedy.sk. Vzhľadom k tomu, že Slovensko bolo v hodnotenom období
predsedajúcou krajinou v Rade EÚ, množstvo pripravovaných materiálov sa viazalo práve na
aktivity Slovenskej republiky v tomto smere, zakončil ich výberový prehľad udalostí spojených
s predsedníctvom SR v Rade EÚ. Dokumentačné materiály boli súčasťou spravodajstva aj pri
stretnutiach V4, summitov EÚ, NATO. RDD dopĺňala dennú produkciu aj o profily osobností či
preklady aktuálnych udalostí z frankofónnej oblasti a Ruska z pohľadu zahraničných médií.

RDD tvorila materiály k rôznym výročiam (podkladom bol historický kalendár), chronologické
prehľady a množstvo profilov osobností. Takmer denne vychádzali materiály o svetových,
medzinárodných, európskych a slovenských dňoch. Redaktori RDD prispievali do týždenných tém
TASR, ktoré sa v mnohých prípadoch prepojili s portálom vtedy.sk a prezentáciou fotografií
digitálneho archívu. Pre redakciu je príznačná tvorba koncoročných chronológií (34 častí), do ktorej
sú zapojení všetci redaktori RDD.

RDD obsahovo napĺňa novú aplikácia na spracovávanie a triedenie databáz.

Redaktori RDD sa podieľali na testovacej prevádzke a analýze facebookových statusov. Bolo to
v začiatkoch uvedenia nového interného produktu TASR - Analyzéra statusov na sociálnych sieťach
Facebook a Twitter.
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Redakcia rozšírila od apríla 2016 svoju činnosť o tvorbu príloh (tabuľky a grafy) vydávaných
v servise TASR. Tabuľky prináša najmä k ekonomickým materiálom zo Štatistického úradu SR, ale aj
k rôznym volebným prieskumom agentúr a pod.

Prehľad téma.tasr 2016 (cca 20 spravodajských, dokumentačných a analytických útvarov na
spoločnú tému s týždennou periodicitou) :

Kľúčové slovo: Názov:

1. temaudrzba, 15.1.2016 Zimná údržba na Slovensku

2. temaodpocet, 29.1.2016 Odpočet vlády SR

3. temarozhovory16, 12.2.2016 Rozhovory s volebnými lídrami (2 týždne)

4. temavolby16, 26.2.2016 Parlamentné voľby 2016

5. temasyria16, 11.3.2016 5. rokov vojny v Sýrii

6. temaodev16, 18.3.2016 Odevný priemysel vtedy a teraz

7. temavelkanoc16, 23.3.2016 Veľká noc

8. temasiete16, 1.4.2016 Sociálne siete

9. temazdieleko, 8.4.2016 Zdieľaná ekonomika

10. temaschengen16, 15.4.2016 Schengen: myšlienka a realita

11. temaremias, 22.4.2016 20. rokov od zavraždenia R. Remiáša

12. temams16, 29.4.2016 MS v hokeji

13. temahypo16, 13.5.2016 Téma o hypotékach

14. temaklima16, 20.5.2016 Klimatické zmeny v SR

15. temaleto16, 27.5.2016 Pred letnou turistickou sezónou

16. temaeuro16, 3.6.2016 ME vo futbale

17.  temaaids16, 10.6.2016 Svetový deň AIDS

18. temabrexit16, 17.6.2016 Brexit

19. temadunaj, 24.6.2016 Dunaj

20. temaeu16-skpres, 28.6.2016 Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ

21. temaskanzen, 8.7.2016 Skanzeny na Slovensku

22. temabsc, 15.7.2016 Centrá podnikových služieb na Slovensku

23. temafolklor16, 22.7.2016 Folklór

24. Olympiáda v Riu

25. temaplte, 5.8.2016 Vodné cesty, plte, splavy v SR

26. temasmart, 12.8.2016 Smart Industry 4.0

27. temažriedla, 19.8.2016 Slovenské žriedla a pramene

28. temaskoly, 26.8.2016 Začiatok školského roka 2016/17
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29. -//- 2.9.2016 -//-

30. temasummit16-skpres, 9.9.2016 Neformálny summit EÚ v Bratislave

31. -//- 16.9.2016 -//-

32.temahrady16, 23.9.2016 Obnova hradov

33. temaagro16,30.9.2016 Vzťahy poľnohospodárov a obchodníkov

34. temarozpocet17, 7.10.2016 Návrh štátneho rozpočtu na rok 2017

36. temaliteratura16,14.10.2016 Slovenská moderná literatúra

37. temakuponka16, 21.10.2016 Kupónová privatizácia má 25 rokov

38. temarozvoj16, 28.10.2016 Poplatok za rozvoj

39. temaUSA16, 4.11.2016 Voľba prezidenta USA

40. temazima16, 11.11.2016 Pred zimnou turistickou sezónou

41. temasvetlo16, 18.11.2016 Verejné osvetlenie v SR

42. temazrak16, 25.11.2016 Život nevidiacich a slabozrakých v SR

43. temaunik16, 2.12.2016 Boj s daňovými únikmi

44. temapomoc16, 9.12.2016 Dobrovoľníctvo v SR

45. temachrono16, 15.12.2016 Koncoročné chronológie

46. temavianoce16, 21.12.2016 Vianoce

47. temaosn16, 27.12.2016 OSN mení šéfa, profil organizácie
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TERAZ MEDIA - WEBY

Teraz Media zaznamenala úspešný rok. Skončila ho s plusovým hospodárením. Podarilo sa jej
významne znížiť záväzky minulých období. Web teraz.sk i tablet.tv zvýšili svoju návštevnosť,
upevnilo sa ich postavenie na trhu a vedomie značky.

Výkaz ziskov a strát 2013 2014 2015 2016

Náklady

Spotrebovvané nákupy 174,00 14 468,00 4 694,00 6 749,00

Služby 5 469,00 359 312,00 396 103,00 370 366,00

Osobné náklady 9 874,00 211 208,00 256 484,00 255 224,00

Dane a poplatky 915,00 402,00 423,00 438,00

Iné prevádzkové náklady 195,00 369,00 431,00

Odpisy, rezervy a oprávne
položky 3 001,00 42 887,00 48 659,00 49 471,00

Finančné náklady 1 725,00 23 245,00 48 655,00 59 973,00

Daň z príjmov 960,00 960,00 2 880,00

Náklady celkom 21 158,00 652 677,00 756 347,00 745 532,00

Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar 274 137,00 407 641,00 818 631,00

Ostatné výnosy 2 674,00 333,00

Finančné výnosy 1,00 1,00

Výnosy celkom 2 674,00 274 471,00 407 642,00 818 631,00

Výsledok hospodárenia -18 484,00 -378 206,00 -348 705,00 73 099,00

Náklady a výnosy TM v rokoch 2013-2016
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Portál teraz.sk je významným a rešpektovaným zdrojom overených a nekomentovaných
informácií o dianí na Slovensku, zahraničí, regiónoch i v športe. Vyhľadávajú ho ľudia, ktorí chcú
nekomentované rýchle a dôveryhodné informácie.

Podľa oficiálneho merania AIM patrí Teraz.sk v kategórii spravodajstvo 11. pozícia za mesiac
február 2017. Treba dodať, že spravodajské weby uvedené v tabuľke AIM nesú vo svojom
portfóliu i nespravodajské segmenty, napr. webnoviny.sk samotné majú 233 951 RU, zvyšok
tvoria iné typy webov (naj.sk a pod.).

Portál Teraz.sk musel v roku 2016 reagovať na spoločensky významné udalosti. V prvom
polroku to boli hlavne voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, zloženie novej vlády.
Nasledovalo prvé slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie a s ním súvisiace podujatia,
vývoj situácie v súvislosti s rozhodnutím britských voličov v referende či americké prezidentské
voľby. Zo športových udalostí to bola najmä olympiáda, ME vo futbale vo Francúzsku, tenisový
Turnaj majsteriek, či Svetový pohár v hokeji.

Portál ich reflektoval v spravodajskej rovine, formou špeciálnej dlhodobej sekcie, ale aj
v publicistickej reflexii. Na Teraz.sk pribudla od septembra 2016 ako trvalá sekcia Publicistika.
Obsahuje najmä vlastné publicistické produkty Teraz.sk a TABLET.TV.

Okrem spravodajskej a publicistickej roviny mali čitatelia portálu Teraz.sk prostredníctvom
agregátora sociálnych sietí Politici na Facebooku prístup aj k pôvodným a redakčne
neupravovaným statusom slovenských politikov.
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Teraz.sk publikoval v roku 2016 vyše 77 000 novinársky spracovaných multimediálnych
materiálov. Popri tom vydával neupravované politické statusy v agregátore sociálnych sietí
Politici na Facebooku a výsledky prieskumov politických preferencií v porovnávači výsledkov
prieskumov verejnej mienky.

Teraz.sk dlhodobo podporuje nové portály TASR Newsnow a Vtedy.sk. najmä druhý menovaný
vďaka originálnym dobovým fotografiám zaujal verejnosť a ukazuje sa ako veľmi perspektívny.

Priemerná mesačná návštevnosť portálov Teraz.sk má už tretí rok po sebe stúpajúcu úroveň,
v roku 2016 dosiahla podľa AIM monitoru 470 077 reálnych užívateľov. Najvyššiu úroveň dosiahla
návštevnosť v čase parlamentných volieb, v marci, 525 986 RÚ.

Z hľadiska vývoja návštevnosti je možné konštatovať, že čitateľská obec portálov Teraz.sk sa
medzi rokmi 2015 a 2016 stabilizovala a stále mierne rastie.

Tablet.TV priniesla v uplynulom roku spolu 1 600 relácií a vyše 400 živých prenosov. Tablet.TV
sa stala rešpektovanou značkou online spravodajstva. V uplynulom roku významne zvýšila svoju
aktivitu na sociálnej sieti Facebook. Denne prináša živé prenosy na FCB, You tube, na svojej
stránke i stránke Teraz.sk. Okrem klasických živých prenosov tlačových konferencií ponúka živé
spravodajské vstupy z miesta udalostí a titulkované videospravodajstvo.

Okrem živého spravodajstva produkuje televízia vlastné relácie s politickým, ekonomickým
i spoločenským zameraním. V hodnotenom období pribudli diskusné relácie Fakty a argumenty
s Jurajom Hrabkom a Róbertom Kotianom, relácia Šport a Zdravie.

Politická diskusná relácia zameraná na domácu politiku Politika tu a teraz sa stala citovaným
zdrojom exkluzívnych informácií. Pavol Demeš v relácii svet a CD klub hostí odborníkov na
zahraničnú politiku, diplomatov a analytikov. Richard Kvasňovský v Ekonomike tu a teraz
analyzuje aktuálne ekonomické otázky.

Slovakia 24/7 je jedinou televíznou spravodajskou reláciou o Slovensku v angličtine.

Tablet.Tv pokračuje v inovátorskom projekte slow TV: mapovaní železničných tratí na
Slovensku.
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ÚSEK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

V roku 2016 Úsek Informačných technológií (ďalej len UIT) zabezpečoval všetky činnosti, ktoré
súviseli s udržiavaním existujúcich systémov a technológií.

1. V januári UIT vykonal zálohy dát z jednotlivých databáz za rok 2015. Zároveň boli vytvorené
nove separátne databázy v MultiWorks a boli vytvorené všetky nove databázy pre rok 2016,
prekonfigurované systémy tokov dát (MultiWebu a všetkých klientov v TASR).

2. Úsek zabezpečoval inštalácie a reinštalácie techniky a iné činnosti spojené s bezchybným
fungovaním TASR. Vykonával činnosti spojené s archiváciou dát a tvorbou nových databáz.

3. Dňa 01. 01. 2016 minútu po polnoci došlo k fatálnej chybe redakčného systému TYPLAN.
Systém TYPLAN prestal fungovať z dôvodu označovania súborov vydávaných správ. Bolo nutné
počas 4 dní zmeniť spôsob vydávania správ, čo sťažovalo prácu jednak redaktorom a jednak to
postihlo aj našich odberateľov. Vzhľadom k absencii zdrojových programov, bolo nutné upraviť
spôsob označovania súborov a čiastočne obmedziť funkcionalitu systému. Tento stav je trvalý.

4. V mesiaci január došlo k niekoľkým výpadkom serverov ALPHA 4100, čo spôsobilo, že celý
redakčný systém pracoval iba s jedným serverom bez možnosti práce v klastri. Nakoľko celá
situácia bola neúnosná a ohrozovala prácu TASR, bolo rozhodnuté uvedený systém upgradovať
na verziu 32 bit prostredníctvom emulátora CHARON vo virtuálnom prostredí. Bola uzatvorená
zmluva so spoločnosťou TYPLAN na dodávku riešenia a činnosti spojené s jeho nasadením.

5. ÚIT v spolupráci s dodávateľom riešenia CHARON vykonal všetky činnosti spojené
s prechodom na nový hardvér pre systém TYPLAN. Boli vykonané zálohy v systéme, zmeny
v sieťovej infraštruktúre a iné nevyhnutné činnosti. Na základe týchto príprav bola dňa 20. 05. -
22. 05. 2016 realizovaná I. Etapa - výmena hardvéru a nasadenie systému TYPLAN
prostredníctvom CHARON-u. Došlo k nahradeniu doteraz používaných dvoch serverov
AlphaServer 4100 samostatnými fyzickými servermi na báze platformy Intel tak, aby bola
zachovaná vysoká fyzická dostupnosť. Samotný redakčný systém funguje v nezmenenej forme so
všetkými plusmi a mínusmi. Takto bola eliminovaná neustála hrozba hardvérových porúch
redakčného systému.

6. V prvom polroku UIT nahradil časť serverov používaných pre ostatné aplikácie TASR
virtuálnym serverom, čím došlo k výraznej zmene ohľadom spoľahlivosti serverov a ich
spravovaniu. Boli riešené problémy s funkčnosťou systému Autonomy, kde bolo nutné rozšíriť
kapacitu diskového priestoru pre fotografie. Bol zavedený nový subservis SKPRES a subservis
Prílohy a Tabuľky.

7. UIT sa podieľalo na zabezpečení kapacitného rozšírenia a posilnenia hardvérových
prostriedkov pre web-y počas volieb do NR SR a trvalou nonstop službou zabezpečoval priebeh
spravodajstva počas volieb.

8. V priebehu prvého polroka 2016 UIT zabezpečoval odstraňovanie kolíznych stavov na všetkých
systémoch TASR a priebežne riešil problémy jednak u systémov a jednak na pracovných
staniciach a ostatnej technike jednotlivých redakcií.
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9. V spolupráci s úsekom marketingu boli vykonané zmeny v systéme Autonomy ohľadom RSS
kanálov za účelom distribúcie spravodajstva klientom.

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

11.V auguste 2016 došlo k havárii UPS pre systémy TASR. Boli vykonané všetky opatrenia na
zabezpečenie prevádzky systémov a následne bola porucha UPS odstránená. Krátkodobý výpadok
cca 10 minút nemal vplyv na fungovanie spravodajstva.

12.UIT riešil niekoľko prípadov zavírenia notebookov a následne vykonal opatrenie na
minimalizovanie tohto javu.

13.UIT v spolupráci s úsekom marketingu a spravodajským úsekom vykonal revíziu platných účtov
v jednotlivých systémoch. Všetky neplatné účty boli vymazané.

14.UIT v spolupráci s úsekom marketingu a spravodajským úsekom začal pripravovať zmeny vo
foto servise za účelom identifikácie archívnych fotografií v systéme Autonomy.

HR/ĽUDIA

V roku 2016 sa počet zamestnancov štatisticky znížil o dvoch  v porovnaní so stavom
k 31. 12. 2015.

K 31. 12. 2015  mala  TASR 140 zamestnancov, pričom v roku 2016 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 roku 2016 odišlo 15
zamestnancov, nastúpilo 14  nových  zamestnancov, na materskú dovolenku odišli 2 redaktorky.

K 31. 12. 2016 je celkový počet 139 zamestnancov, z toho je 122 redaktorov a 17 ostatných
zamestnancov, z celkového počtu sú 2 zamestnankyne na MD a 6 na rodičovskej dovolenke.

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

V roku 2016 sa uskutočnilo  11 výberových  konaní na miesta redaktorov.

Na trhu  práce je síce 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. V druhom polroku 2016 pracovníci TASR  urobili tri prezentácie na Ekonomickej
univerzite, aby oslovili už poslucháčov špecializácií vhodných pre uplatnenie sa v agentúre. Ku
skvalitneniu výberov na voľné pracovné pozície slúžia aj zmluvné vzťahy s ďalšími vysokými
školami a katedrami.

Kvalitu personálu TASR sa darí úspešne zvyšovať  aj vďaka stabilite a vhodnej  skladbe (rôznej
dĺžke praxe) členov redakčných tímov, keď začínajúci redaktori získavajú profesionálne zručnosti
v tímoch so skúsenými kolegami. Udržiavanie a zvyšovanie kvalifikácie svojich zamestnancov
zabezpečuje TASR individuálnym výberom vzdelávacích aktivít samotnými zamestnancami,
pričom toto vzdelávanie  TASR do určenej výšky zamestnancovi prepláca. Touto formou je
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zabezpečený individuálny prístup k vzdelávacím potrebám jednotlivých zamestnancov a tiež
individuálne určený čas na vzdelávanie.

Prostriedkom pracovnej motivácie je sprístupnenie  produktu TASR konečným užívateľom
v stále väčšom rozsahu a obsahu.  Slúži to ako 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, ktorá preferuje pri tvorbe produktov fakty s uvedením spoľahlivých
zdrojov.

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

OBCHOD A MARKETING

Situácia TASR na trhu v roku 2016

TASR zaznamenala v roku 2016 tržby z predaja vlastných produktov a služieb vo výške 2 352
416 EUR bez DPH. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli celkové tržby o necelé štyri
percentá, čo v presnom finančnom vyjadrení predstavuje sumu 96 152 EUR bez DPH.
Zaznamenaný pokles celkových tržieb je prirodzeným dôsledkom neúčasti na časovo
limitovaných projektoch oproti predchádzajúcemu roku, kedy bola TASR okrem iného účastná v
konzorciu Elektronického kontraktačného systému (EKS).

Úsek obchodu a marketingu v rámci svojich aktivít medziročne sleduje vývoj tržieb v troch
hlavných segmentoch - segmente médií, verejnom sektore a segmente komerčných klientov
a súkromných osôb. Príjmy z uvedených segmentov predstavujú podstatnú časť celkových tržieb.
Fragmentácia do segmentov a sledovanie tržieb v rámci nich vychádza z fakturačných skupín, do
ktorých sú priradení jednotliví klienti a ich platby za dodané produkty a služby.

Z hľadiska poslania agentúry a hlavnej cieľovej skupiny jej produktov a služieb je potešujúce, že
v kľúčovom segmente médií došlo v medziročnom porovnaní k zvýšeniu tržieb o 18 percent.
Obdobným tempom  vzrástli tržby aj v rámci verejného sektora. Prepad tržieb sa dotkol
súkromného segmentu v súvislosti s neúčasťou na časovo limitovaných projektoch. Vo výsledku
teda možno konštatovať, že napriek medziročnému poklesu celkových tržieb sa TASR podarilo
zvýšiť fakturovaný objem z predaja vlastných tovarov a služieb.

S cieľom získavania ešte relevantnejších dát, ktoré by prispeli k efektívnejšiemu
vyhodnocovaniu výkonnosti portfólia produktov a služieb, pristúpil  Úsek obchodu a marketingu
od začiatku roka 2017 k úprave spôsobu sledovania tržieb. Okrem typu klienta sa bude po novom
sledovať aj produkt, resp. služba, ktorú príslušný klient využíva, resp. využil. Zmena spôsobu
sledovania tržieb vyplýva tiež z pohybov na mediálnom trhu v posledných rokoch a samotnej
obchodnej praxe.



33

Porovnanie vývoja tržieb TASR v roku 2015 a 2016 (v EUR bez DPH)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. TOTAL
2015 163 762 177 988 191 603 196 727 244 702 190 841 189 025 246 206 202 110 200 966 201 621 243 018 2 448 569
2016 191 964 198 416 196 911 187 397 202 158 200 174 191 032 190 286 195 614 199 819 198 017 200 629 2 352 416

Rozdiel 28 202 20 428 5 308 -9 330 -42 544 9 333 2 007 -55 921 -6 496 -1 147 -3 604 -42 388 -96 152
Rozdiel v % 17% 11% 3% -5% -17% 5% 1% -23% -3% -1% -2% -17% -4%

Segment médií

Pretrvávajúca dôvera klientov z mediálneho prostredia voči spravodajstvu TASR sa prejavila
medziročným nárastom tržieb o 18 percent. Prispel k tomu pozitívny vývoj v prvom polroku 2016
súvisiaci s pokračujúcim procesom zreálňovania cien vo vzťahu k existujúcim klientom, ako aj
schopnosť TASR ponúknuť novým mediálnym subjektom také balíky produktov a služieb, ktoré
spĺňajú ich spravodajské potreby a zároveň rešpektujú ich finančné možnosti.

Udržanie pozitívneho vývoja objemu fakturácie v segmente médií bolo dosiahnuté napriek
pokračujúcej kríze segmentu tlačených médií a stagnácii až poklesu ziskovosti elektronických a
online médií.
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Porovnanie vývoja fakturovaného objemu TASR v roku 2015 a 2016 v segmente médií (v EUR
bez DPH)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. TOTAL
2015 72 179 65 952 69 615 69 437 69 849 70 497 131 311 88 577 93 772 89 003 88 855 91 138 1 000 186
2016 121 857 93 118 95 503 94 755 93 644 98 639 90 759 119 292 94 907 95 432 92 534 93 909 1 184 349

Rozdiel 49 678 27 166 25 888 25 318 23 795 28 142 -40 553 30 715 1 135 6 429 3 679 2 771 184 163
Rozdiel v % 69% 41% 37% 36% 34% 40% -31% 35% 1% 7% 4% 3% 18%

Verejný sektor

Priaznivý medziročný vývoj objemu fakturácie zaznamenala TASR opäť aj v prípade verejného
sektora s nárastom o 16 %. Pod úspechom v tomto segmente je podpísaná realizácia projektu
Školských novín, ktorý je výsledkom spolupráce TASR, Ministerstva školstva a Metodicko-
pedagogického centra.
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Porovnanie vývoja fakturovaného objemu TASR v roku 2015 a 2016 vo verejnom sektore (v EUR
bez DPH)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. TOTAL
2015 27 476 35 656 28 648 29 978 29 108 29 729 48 283 48 589 48 828 50 126 51 441 54 541 482 404
2016 28 904 42 698 40 211 36 822 40 022 39 105 53 920 53 587 54 986 55 053 56 380 56 136 557 823

Rozdiel 1 428 7 042 11 563 6 844 10 914 9 376 5 637 4 997 6 158 4 927 4 939 1 594 75 418
Rozdiel v % 5% 20% 40% 23% 37% 32% 12% 10% 13% 10% 10% 3% 16%

Komerční klienti a súkromné osoby

Pokles v segmente komerčných klientov a súkromných osôb v roku 2016 v porovnaní s rokom
2015 je prirodzeným dôsledkom nezapojenia sa do projektových spoluprác, konkrétne
predovšetkým Elektronického kontraktačného systému (EKS). Pri abstrahovaní od takto získaných
prostriedkov nedošlo v porovnávanom období v tomto segmente k zásadným výkyvom.
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Porovnanie vývoja fakturovaného objemu TASR v roku 2015 a 2016 v segmente komerčných
klientov a súkromných osôb (v EUR bez DPH)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. TOTAL
2015 17 019 19 671 47 096 46 867 102 378 45 145 10 422 66 952 18 917 14 407 12 021 51 773 452 669
2016 27 406 27 780 28 973 10 178 24 826 25 123 14 524 11 549 12 608 11 364 12 253 12 587 219 171

Rozdiel 10 387 8 109 -18 123 -36 689 -77 552 -20 022 4 102 -55 403 -6 309 -3 043 232 -39 186 -233 498
Rozdiel v % 61% 41% -38% -78% -76% -44% 39% -83% -33% -21% 2% -76% -52%

Východiská pre rok 2017

V roku 2017 možno predpokladať podobný vývoj objemu fakturácie ako v roku 2016 za
predpokladu zachovania stabilnej situácie na trhu. Vzhľadom na opätovný nárast tržieb v
kľúčovom segmente médií, ako aj vo verejnom sektore, udržanie tržieb na súčasnej úrovni, resp.
mierny nárast bude možné považovať za úspech. Výzvou naďalej zostáva zvýšenie objemu
fakturácie za vlastné produkty a služby v komerčnom sektore.
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EKONOMIKA

Hodnotenie hospodárskeho výsledku

V roku 2016 dosiahla TASR celkové výnosy vo výške 4 950 631 EUR čo v porovnaní s rokom
2015 predstavuje pokles vo výške 1 331 985 EUR.

Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 4 861 106 EUR. V  porovnaní s
rokom 2015 náklady klesli  o 1 110 877 EUR.

Celková  daňová  povinnosť  za  daň  z príjmov dosiahla výšku  17 235  EUR.

Na základe     uvedených   ukazovateľov TASR  vykázala  kladný  hospodársky  výsledok  vo
výške 72 290 EUR.

Výkaz ziskov a strát v EUR

NÁKLADY 2012 2013 2014 2015 2016

Spotrebované nákupy 70 322 45 437 51 664 78 772 53 014

Služby 678 031 960 547 2 528 528 2 253 237 1 466 652

Osobné náklady 2 416 396 2 493 016 2 790 162 3 271 329 2 981 007

Dane a poplatky 9 613 2 316 1 415 2 908 5 892

Ostatné náklady 88 927 95 647 316 752 241 981 135 952

Odpisy 211 338 164 332 77 577 111 201 161 846

Opravné položky 25 851 -977 38 893 3 709 47 701

Poskytnuté príspevky 2 000 0 7 482 8 846 9 042

Daň z príjmov 10 1 122 8 325 7 557 17 235

Náklady celkom 3 502 488 3 761 440 5 820 798 5 979 540 4 878 341

VÝNOSY 2012 2013 2014 2015 2016

Tržby za vlastné výkony a tovar 1 471 115 1 530 081 1 885 716 2 448 569 2 352 416

Zmena stavu zásob výrobkov 0 0 2 659 -117 -84

Ostatné výnosy 2 918 13 070 1 895 4 143 64 024

Tržby z predaja a prenájmu majetku 1 715 90 748 19 517 22 677 199 786

Prijaté príspevky 0 0 0 0 7 188

Dotácie 2 040 714 2 150 933 3 807 887 3 807 344 2 327 301

Výnosy celkom 3 516 462 3 784 832 5 717 674 6 282 616 4 950 631

Výsledok hospodárenia 13 974 23 392 -103 124 303 076 72 290
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Nižšie uvedená tabuľka dokumentuje vývoj  majetku  TASR a zdrojov jeho krytia.

Súvaha
v EUR

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016

Neobežný majetok
Softwér 143 060 33 854 66 025 190 229 271 769
Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok 0 0 0 0 0
Pozemky 15 538 0 0 0 0
Umelecké diela a zbierky 31 687 31 687 31 687 31 687 31 687
Stavby 68 029 40 857 19 568 0 0
Samostat. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí 18 998 41 205 196 068 153 442 100 793
Dopravné prostriedky 0 0 0 115 274 85 842
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 2 352 15 485 9 818 9 818 6 985
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 0 0 0 0 0
Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok 0 0 0 0 0
Podielové cenné pap. s podst. Vplyvom 0 21 340 0 0 0
Neobežný majetok celkom 279 664 184 428 323 166 500 450 497 076
Obežný majetok
Zásoby 1 810 4 527 9 560 5 259 5 000
Krátkodobé pohľadávky 266 243 304 511 901 804 355 739 465 194
Finančné účty 155 185 154 747 126 124 92 942 141 638
Obežný majetok celkom 423 238 463 785 1 037 488 453 940 611 832
Časové rozlíšenie celkom 51 874 58 183 52 406 22 327 81 051
Majetok spolu 754 776 706 396 1 413 060 976 717 1 189 959

PASÍVA
Vlastné zdroje krytia maj.
Rezervný fond 0 0 0 0 162 922
Nevysporiadaný výsedok hospodárenia
minulých rokov -58 049 -44 075 -37 030 -140 154 0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 13 974 23 392 -103 124 303 076 72 290
Vlastné zdroje krytia maj. celkom -44 075 -20 683 -140 154 162 922 235 212
Rezervy 97 031 112 310 108 794 138 961 163 665
Dlhodobé záväzky 1 445 2 142 3 999 4 906 3 166
Krátkodobé záväzky 384 594 369 720 1 073 692 441 447 501 321
Záväzky a rezervy celkom 483 070 484 172 1 186 485 585 314 668 152
Časové rozlíšenie celkom 315 781 242 907 369 562 228 481 286 595
Vlastné zdroje, záväzky a rezervy a časové
rozlíšenie celkom 754 776 706 396 1 415 893 976 717 1 189 959

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

TASR zostavila  návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2016 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.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na základe Zmluvy č. MK-68/2015/M o poskytovaní
služieb vo verejnom záujme poskytlo TASR na rok 2016 príspevok na poskytovanie služieb vo
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verejnom záujme vo výške 2 200 000 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli poskytnuté na
krytie bežných výdavkov. Dodatkom č. 1 k vyššie uvedenej zmluve bola  výška príspevku na služby
vo verejnom záujme zvýšená  na čiastku 2 400 000 EUR. Touto úpravou bola TASR poskytnutá na
bežné výdavky celková čiastka vo výške 2 250 000 EUR a na kapitálové výdavky čiastka vo výške
150 000 EUR.

Na základe údajov z finančného výkazu o plnení  rozpočtu vyplýva, že  celkové príjmy boli
vykázané vo výške  5 278 253 EUR, výdavky dosiahli výšku 5 141 741 EUR a konečný prebytok  bol
vykázaný vo výške 136 512 EUR.

Plnenie rozpočtu 2016 v ekonomickej
klasifikácii

v EUR

Príjmy/Výdavky Schválený Upravený Skutočnosť % plnenie

rozpočet rozpočet skutočnosť/

2016 2016 2016 rozpočet

Príjmy spolu 5 034 024 5 234 024 5 278 253 100,85

200 Nedaňové príjmy 2 687 550 2 687 550 2 762 306 102,78

210 Príjmy z pod. a vl. majetku 26 000 26 000 2 560 0,00

220 Adm. a iné poplatky a platby 2 500 000 2 500 000 2 594 516 103,78

230 Kapitálové príjmy 161 220 161 220 164 920 0,00

240  Úroky z tuzem. úverov, vkladov 30 30 39 130,00

290 Iné nedaňové príjmy 300 300 271 90,33

300 Granty a transfery 2 200 000 2 400 000 2 429 273 101,22

310 Tuzemské gr. a transfery 2 200 000 2 250 000 2 279 273 101,30

312001 Zo štátneho rozpočtu 2 200 000 2 250 000 2 250 000 100,00

312001 Zo štátneho rozpočtu - projekt DA 0 0 29 273 0,00

320 Kapitálové gr. a transfery 0 150 000 150 000 100,00

322001 Zo štátneho rozpočtu 0 150 000 150 000 0,00

322001 Zo štátneho rozpočtu - projekt DA 0 0 0 0,00

400 Príjmové finančné operácie 146 474 146 474 86 674 59,17

453 Zostatok prostr. z predch. roka 146 474 146 474 86 674 59,17

Výdavky spolu 4 981 925 5 181 925 5 141 741 99,22

600 Bežné výdavky 4 810 550 4 860 550 5 003 546 102,94

610 Mzdy, platy, sl. príjmy, OOV 1 972 000 2 009 000 2 018 770 100,49

610 Mzdy, platy, sl. príjmy, OOV - projekt DA 0 0 21 701 0,00

620 Poistné a príspevok zam.  do poisťovní 737 000 750 000 731 847 97,58

620 Poistné a príspevok zam.  do poisťovní -
projekt DA

0 0 7 572 0,00

630 Tovary a služby 2 088 050 2 088 050 2 201 447 105,43

630 Tovary a služby - projekt DA 0 0 0 0,00

640 Bežné transfery 13 500 13 500 22 209 164,51
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700 Kapitálové výdavky 171 375 321 375 138 195 43,00

710 Obstarávanie kapitálových aktív 171 375 321 375 138 195 43,00

710 Obstarávanie kapitálových aktív - projekt DA 0 0 0 0,00

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

Celkový prebytok/schodok 52 099 52 099 136 512 262,02

Prehľad o výsledku hospodárenia hlavnej a zdaňovanej činnosti

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

Výkaz ziskov a strát  za rok 2016 v EUR

Náklady Spolu Hlavná nezdaňovaná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spotrebované nákupy 53 014 53 014 0

Služby 1 466 652 1 332 765 133 887

Osobné náklady 2 981 007 2 972 050 8 957

Dane a poplatky 5 892 5 892 0

Ostatné náklady 135 952 126 275 9 677

Odpisy 161 846 161 846 0

Opravné položky 47 701 47 701 0

Poskytnuté príspevky 9 042 9 042 0

Daň z príjmov 17 235 0 17 235

Náklady celkom 4 878 341 4 708 585 169 756

VÝNOSY

Tržby za vlastné výkony a tovar 2 352 416 2 228 666 123 750

Zmena stavu zásob výrobkov -84 0 -84

Ostatné výnosy 64 024 63 999 25

Tržby z predaja a prenájmu majetku 199 786 0 199 786

Prijaté príspevky 7 188 0 7 188

Dotácie 2 327 301 2 327 301 0

Výnosy celkom 4 950 631 4 619 966 330 665

Výsledok hospodárenia 72 290 -88 619 160 909



41

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Hospodárenie TASR k 31. 12. 2016 skončilo so ziskom vo výške  72 290,48 EUR.

Stav účtu Rezervný fond  je k 31. 12. 2016  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 generálny riaditeľ TASR navrhuje Správnej rade
hospodársky výsledok za rok 2016, t. j. zisk po zdanení vo výške 72 290,48 EUR previesť do
rezervného fondu.

Výška rezervného fondu dosiahne týmto sumu 235 212,36 EUR.

Organizačná štruktúra

TASR nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vplyv činnosti organizácie na životné prostredie

Činnosť TASR nemá vplyv na životné prostredie.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

TASR v roku 2016 nevynakladala náklady v oblasti výskumu a vývoja a nenadobúdala vlastné
akcie, dočasné listy a obchodné podiely.

Informácie o skutočnostiach osobitného významu po závierkovom dni

Od 31. 12. 2016 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti osobitného
významu.
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ZÁVER

TASR v uplynulom roku potvrdila svoje významné postavenie na mediálnom trhu. Zachovala si
vysoký kredit nielen ako tvorca a distribútor informácií, ale i ako silná a dobre spravovaná
inštitúcia. TASR ukončila rok s prebytkom hospodárenia. Podarilo sa jej zvýšiť tržby z mediálneho
trhu. Všetky relevantné médiá na Slovensku sú klientmi TASR, čo je cťou i záväzkom.

TASR potvrdila svoj medzinárodný kredit. Stala sa hostiteľom konferencie a valného
zhromaždenia Európskej asociácie tlačových agentúr EANA. Prvýkrát prišlo na Slovensko najviac
európskych mediálnych lídrov od existencie samostatnej Slovenskej republiky.

TASR naďalej pokračuje vo svojich inovatívnych programoch.

Význam verejnoprávnych zdrojov informácií stúpa. Dôležité je poznať nielen informáciu, ale
i toho, kto ju prináša. Transparentná identifikácia zdroja môže veľa hovoriť aj o poznaní úmyslu.
Pre TASR sú primárne fakty a overovanie pôvodu informácie. TASR je pevným pilierom
verejnoprávnosti a pravdivých informácií pre slobodné utváranie názorov.



Príloha č. 1 Účtovná závierka





/ SID3 1 3 2 0 4 1 4I
�

OSúvaha (Ú �  NUJ 1 - 01)

Bezprostredne
predchádzajúce
ú � tovné obdobie

1 2 3 4

Korekcia Netto NettoBrutto

�
.r.

b
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002+r.009+021)A. 001 2 844 777,68 2 347 702,23 497 075,45 500 450,22

Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)1. 002 1 888 460,07 1 616 690,75 271 769,32 190 228,56

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej � innosti
(012)-(072+091 AÚ)

003 0,00 0,00 0,00 0,00

Softwér (013) - (073+091 AÚ) 004 1 888 460,07 1 616 690,75 271 769,32 190 228,56

Ocenite � né práva (014) - (074 + 091 AÚ) 005 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091
AÚ)

006 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)-(093) 007 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok (051- 095 AÚ) 008 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok (r.010 až r.020)2. 009 934 977,61 709 671,48 225 306,13 310 221,66

Pozemky (031) 010 0,00 0,00 0,00 0,00

Umelecké diela a zbierky (032) 011 31 686,95 0,00 31 686,95 31 686,95

Stavby (021) - (081 - 092 AÚ) 012 0,00 0,00 0,00 0,00

Samostatné hnut.veci a súbory hnut.vecí (022) - (082 + 092A) 013 654 536,26 553 743,57 100 792,69 153 442,50

Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ) 014 200 946,18 115 104,33 85 841,85 115 274,25

Pestov. celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ) 015 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a � ažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) 016 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088 + 092AÚ) 017 7 644,13 7 644,13 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089 + 092 AÚ) 018 40 164,09 33 179,45 6 984,64 9 817,96

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094) 019 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok (052-095 AÚ) 020 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý finan
�
ný majetok (r.022 až r.028)3. 021 21 340,00 21 340,00 0,00 0,00

Pod. cenné pap.a podiely v obch.spol.v
ovlád.osobe(061-096AÚ)

022 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné pap. s podst. vplyvom (062-096 AÚ) 023 21 340,00 21 340,00 0,00 0,00

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024 0,00 0,00 0,00 0,00

Pôži � ky podnikom v skup. a ostatné pôži � ky (066+067)-096 AÚ 025 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finan � ný majetok  (069 - 096 AÚ) 026 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého finan � ného majetku (043 - 096 AÚ) 027 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053 - 096 AÚ) 028 0,00 0,00 0,00 0,00

Bežné ú
�
tovné obdobie

a

Strana aktív



/ SID3 1 3 2 0 4 1 4I
�

OSúvaha (Ú �  NUJ 1 - 01)

Bezprostredne
predchádzajúce
ú � tovné obdobie

1 2 3 4

Korekcia Netto NettoBrutto

�
.r.

b
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 030+037+042+051B. 029 884 681,72 272 850,17 611 831,55 453 939,75

Zásoby r.031 až r.0361. 030 5 000,28 0,00 5 000,28 5 258,77

Materiál (112+119)-191 031 2 563,24 0,00 2 563,24 2 737,65

Nedokon � . výr. a polotovary vl. výroby (121+122)-(192+193) 032 0,00 0,00 0,00 0,00

Výrobky (123) - (194) 033 2 437,04 0,00 2 437,04 2 521,12

Zvieratá  (124) - (195) 034 0,00 0,00 0,00 0,00

Tovar (132+139) - (196) 035 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté prevadzkové preddavky (314 AÚ - 391 AÚ) 036 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobé poh � adávky r.038 až r.0412. 037 0,00 0,00 0,00 0,00

Poh � adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné poh � adávky (315 AÚ - 391 AÚ) 039 0,00 0,00 0,00 0,00

Poh � adávky vo � i ú � astníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 040 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné poh � adávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391
AÚ

041 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobé poh � adávky r. 043 až r.0503. 042 738 043,79 272 850,17 465 193,62 355 738,79

Poh � adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - (391
AÚ)

043 727 368,66 272 041,34 455 327,32 337 278,49

Ostatné poh � adávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044 7 187,63 0,00 7 187,63 0,00

Zú � tovanie so Soc.pois � ov � ou a zdrav.pois � ov � ami (336) 045 0,00 0,00 0,00 0,00

Da � ové poh � adávky (341 až 345) 046 0,00 0,00 0,00 766,48

Poh.z dôvodu fin.vz� ahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348) 047 0,00 0,00 0,00 14 811,29

Poh � adávky vo � i ú � astníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 048 0,00 0,00 0,00 0,00

Spojovací ú � et pri združení (396 - 391 AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné poh � adávky (335 AÚ + 373 AÚ+ 375 AÚ + 378 AÚ)- 391
AÚ

050 3 487,50 808,83 2 678,67 2 882,53

Finan
�
né ú

�
ty r.052 až r.0564. 051 141 637,65 0,00 141 637,65 92 942,19

Pokladnica (211+213) 052 5 155,68 0,00 5 155,68 4 567,87

Bankové ú � ty (221 AÚ+261) 053 136 481,97 0,00 136 481,97 88 374,32

Bankové ú � ty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221 AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00

Krátkodobý finan � ný majetok (251+253+255+256+257)-291AÚ 055 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie krátkodobého finan � ného majetku (259-291AÚ) 056 0,00 0,00 0,00 0,00

�
ASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.058 až r.059C. 057 81 051,55 0,00 81 051,55 22 326,95

Náklady budúcich období  (381) 058 78 852,82 0,00 78 852,82 20 606,97

Príjmy budúcich období (385) 059 2 198,73 0,00 2 198,73 1 719,98

MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r.057 060 3 810 510,95 2 620 552,40 1 189 958,55 976 716,92

Bežné ú
�
tovné obdobie

a
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65b

Bezprostredne 
predchádzajúce
ú � tovné obdobie

Bežné ú � tovné
obdobie� .r.

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJ.SPOLU r.062+r.068+r.072+r.073 061 235 212,36 162 921,88

1. Imanie a pe 	 ažné fondy r.063 až r.067 062 0,00 0,00

Základné imanie (411) 063 0,00 0,00

Pe � ažné fondy tvorené pod � a osobitného predpisu (412) 064 0,00 0,00

Fond reprodukcie (413) 065 0,00 0,00

Oce � ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 0,00 0,00

Oce � ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú � astín (415) 067 0,00 0,00

2. Fondy tvorené zo zisku r.069 až r.071 068 162 921,88 0,00

Rezervný fond (421) 069 162 921,88 0,00

Fondy tvorené zo zisku (423) 070 0,00 0,00

Ostatné fondy (427) 071 0,00 0,00

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov(+;-;428) 072 0,00 -140 154,45

4. Výsledok hospodárenia za ú
�
tovné obdobie

r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)
073 72 290,48 303 076,33

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097+r.101 074 668 151,71 585 314,00

1. Rezervy r.076 až r.078 075 163 664,46 138 961,17

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076 0,00 0,00

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077 0,00 0,00

Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078 163 664,46 138 961,17

2. Dlhodobé záväzky  r.080 až r.086 079 3 166,07 4 906,32

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 3 166,07 4 906,32

Vydané dlhopisy (473) 081 0,00 0,00

Zaväzky z nájmu (474 AÚ) 082 0,00 0,00

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 0,00 0,00

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 0,00 0,00

Dlhodobé zmenky na úhradu  (478) 085 0,00 0,00

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086 0,00 0,00

3. Krátkodobé záväzky r.088 až r.096 087 501 321,18 441 446,51

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 234 763,34 136 759,62

Záväzky vo � i zamestnancom (331+333) 089 123 376,86 159 478,83

Zú � tovanie so Soc.pois � ov � ou a zdrav.pois � ov � ami (336) 090 85 796,98 98 749,97

Da � ové záväzky (341 až 345) 091 41 073,19 37 907,82

Záv.z dôvodu fin.vz� ahov k ŠR a rozp.ÚS (346 + 348) 092 5 152,32 0,00

Záväzky z upís. nesplat. cenných pap. a vkladov (367) 093 0,00 0,00

Záväzky vo � i ú � astníkom združení (368) 094 0,00 0,00

Spojovací ú � et pri združení (396) 095 0,00 0,00

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 11 158,49 8 550,27

4. Bankové výpomoci a pôži
�
ky  r.098 až r.100 097 0,00 0,00

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098 0,00 0,00

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099 0,00 0,00

Prijaté krátkodobé finan � né výpomoci (241 + 249) 100 0,00 0,00

C.
�

ASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.102 až r.103 101 286 594,48 228 481,04

Výdavky budúcich období  (383) 102 1 767,34 1 919,34

Výnosy budúcich období (384) 103 284 827,14 226 561,70

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+r.074+r.101 104 1 189 958,55 976 716,92

a
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Spolu

3 4a b c

�
íslo

ú � tu Náklady

�
íslo

riadku
Bezprostredne

predchádzajúce
ú � tovné obdobie

1 2

Hlavná
nezda � ovaná

Zda � ovaná

01501 Spotreba materiálu 78 651,1453 014,1053 014,10 0,00

02502 Spotreba energie 120,830,000,00 0,00

03504 Predaný tovar 0,000,000,00 0,00

04511 Opravy a udržiavanie 12 143,348 552,048 552,04 0,00

05512 Cestovné 54 219,9072 058,4072 058,40 0,00

06513 Náklady na reprezentáciu 6 883,002 723,142 723,14 0,00

07518 Ostatné služby 2 179 990,791 383 318,331 249 431,01 133 887,32

08521 Mzdové náklady 2 366 167,172 153 753,052 147 128,33 6 624,72

09524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

808 298,52735 355,09733 023,26 2 331,83

10525 Ostatné sociálne poistenie 1 394,401 404,361 404,36 0,00

11527 Zákonné sociálne náklady 95 469,0786 294,7686 294,76 0,00

12528 Ostatné sociálne náklady 0,004 200,004 200,00 0,00

13531 Da �  z motorových vozidiel 0,000,000,00 0,00

14532 Da �  z nehnute � nosti 451,56451,56451,56 0,00

15538 Ostatné dane a poplatky 2 455,855 440,735 440,73 0,00

16541 Zmluvné pokuty a penále 0,001,371,37 0,00

17542 Ostatné pokuty a penále 0,000,000,00 0,00

18543 Odpísanie poh � adávky 0,002 753,912 753,91 0,00

19544 Úroky 0,000,000,00 0,00

20545 Kurzové straty 420,09573,21573,21 0,00

21546 Dary 0,000,000,00 0,00

22547 Osobitné náklady 0,000,000,00 0,00

23548 Manká a škody 0,000,000,00 0,00

24549 Iné ostatné náklady 241 560,91132 623,29122 946,34 9 676,95

25551 Odpisy dlhodobého nehmotného a
hmotného majetku

111 200,94161 845,97161 845,97 0,00

26552 Zostat. cena predaného dlhodob. nehmot.
a hmot.majetku

0,000,000,00 0,00

27553 Predané cenné papiere 0,000,000,00 0,00

28554 Predaný materiál 0,000,000,00 0,00

29555 Náklady na krátkodobý finan � ný majetok 0,000,000,00 0,00

30556 Tvorba fondov 0,000,000,00 0,00

31557 Náklady na precenenie cenných papierov 0,000,000,00 0,00

32558 Tvorba a zú � tovanie opravných položiek 3 709,2047 701,2347 701,23 0,00

33561 Poskytnuté príspevky organiza � ným
zložkám

0,000,000,00 0,00

34562 Poskytnuté príspevky iným ú � tovným
jednotkám

8 846,319 041,579 041,57 0,00

35563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0,000,000,00 0,00

36565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

0,000,000,00 0,00

37567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 0,000,000,00 0,00

38Ú � tová trieda 5 spolu r.01 až r.37 5 971 983,024 861 106,114 708 585,29 152 520,82

�
innos �
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Spolu

43a b c

�
íslo

ú � tu Výnosy

�
íslo

riadku
Bezprostredne

predchádzajúce
ú � tovné obdobie

1 2

Hlavná
nezda � ovaná

Zda � ovaná

39601 Tržby za vlastné výrobky 4 400,003 062,000,00 3 062,00

40602 Tržby z predaja služieb 2 444 169,592 349 354,432 228 666,21 120 688,22

41604 Tržby za predaný tovar 0,000,000,00 0,00

42611 Zmena stavu zásob nedokon � enej výroby 0,000,000,00 0,00

43612 Zmena stavu zásob polotovarov 0,000,000,00 0,00

44613 Zmena stavu zásob výrobkov -117,00-84,080,00 -84,08

45614 Zmena stavu zásob zvierat 0,000,000,00 0,00

46621 Aktivácia materiálu a tovaru 0,000,000,00 0,00

47622 Aktivácia vnútroorganiza � ných služieb 0,000,000,00 0,00

48623 Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku

0,000,000,00 0,00

49624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 0,000,000,00 0,00

50641 Zmluvné pokuty a penále 497,777 059,187 059,18 0,00

51642 Ostatné pokuty a penále 0,000,000,00 0,00

52643 Platby za odpísané poh � adávky 0,000,000,00 0,00

53644 Úroky 8,6725,120,00 25,12

54645 Kurzové zisky 494,14332,80332,80 0,00

55646 Prijaté dary 26,5997,0297,02 0,00

56647 Osobitné výnosy 0,000,000,00 0,00

57648 Zákonné poplatky 0,000,000,00 0,00

58649 Iné ostatné výnosy 3 115,7556 510,2456 510,24 0,00

59651 Tržby z predaja dlhodobého nehmot. a
hmot. majetku

1 320,00164 700,000,00 164 700,00

60652 Výnosy z dlhodobého finan � ného majetku 0,000,000,00 0,00

61653 Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

0,000,000,00 0,00

62654 Tržby z predaja materiálu 0,000,000,00 0,00

63655 Výnosy z krátkodobého finan � ného
majetku

0,000,000,00 0,00

64656 Výnosy z použitia fondu 0,000,000,00 0,00

65657 Výnosy z precenenia cenných papierov 0,000,000,00 0,00

66658 Výnosy z nájmu majetku 21 357,0935 086,460,00 35 086,46

67661 Prijaté príspevky od organiza � ných
zložiek

0,000,000,00 0,00

68662 Prijaté príspevky od iných organizácií 0,007 187,630,00 7 187,63

69663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 0,000,000,00 0,00

70664 Prijaté � lenské príspevky 0,000,000,00 0,00

71665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 0,000,000,00 0,00

72667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 0,000,000,00 0,00

73691 Dotácie 3 807 343,922 327 300,632 327 300,63 0,00

74Ú � tová trieda 6 spolu r.39 až r.73 6 282 616,524 950 631,434 619 966,08 330 665,35

75Výsledok hospodárenia pred zdanením
r.74 - r.38

310 633,5089 525,32-88 619,21 178 144,53

76591 Da �  z príjmov 7 557,1717 234,840,00 17 234,84

77595 Dodato � né odvody dane z príjmov 0,000,000,00 0,00

78Výsledok hospodárenia po zdanení (
r.75-(r.76 + r.77)) (+/-)

303 076,3372 290,48-88 619,21 160 909,69

�
innos �
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Čl. I 
Všeobecné údaje 

 
1) Identifikačné údaje 
 
 
Názov  účtovnej jednotky:          Tlačová agentúra Slovenskej republiky 
Sídlo účtovnej jednotky:               Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
IČO:    31320414 
Dátum zápisu do OR:                01.04.1992 
 
 
 
 
2) Informácie o členoch  orgánov tlačovej agentúry  
 
Orgány tlačovej agentúry v zmysle § 8 zákona č. 385/2008 Z.z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene 
niektorých zákonov sú: 
 
a) správna rada má päť členov - z oblasti práva, ekonómie, žurnalistiky, informačných technológií a zo 

zamestnancov v pracovnom pomere. 
 

V roku 2016 pracovala správna rada v nasledovnom zložení 
     
 

 Ing. Vladimír Masár                   - predseda  
      JUDr. Boris Chovanec               - podpredseda  

        Ing. Peter Alakša                       - člen 
        Doc. PhDr. Ján Sand PhD.        - člen 

 Richard Kvasňovský                  - 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 v znení neskorších predpisov. 
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.  
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4) Údaje o priemernom počte zamestnancov 
 
 
a) za sledované účtovné obdobie – rok 2016 

Priemerný počet zamestnancov                         141 
Počet zamestnancov k 31.12.2016            142 
Z toho vedúcich zamestnancov        19 

 
b) za predchádzajúce účtovné obdobie – rok 2015 

Priemerný počet zamestnancov                     140 
Počet zamestnancov k 31.12.2015                    142 
Z toho vedúcich zamestnancov        18 
 

Tlačová agentúra nemala počas účtovného obdobia žiadnych dobrovoľníkov. 
 
 
5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky 
 
Tlačová agentúra nemá žiadne organizácie v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 
 
6) Významné udalosti roku 2016 
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v hodnotenom období pristúpila k inovácii redakčného systému Typlan ako 
základného nástroja výrobného spravodajského reťazca. Upgrade bol nevyhnutný z pohľadu zastaranosti systému. 
V rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie plnila TASR úlohu významného distribútora informácií 
o danom projekte a aktivitách. TASR zriadila nový SKPress servis a uviedla prvý verejnoprávny spravodajský web 
o dianí na Slovensku v angličtine (newsnow.sk). Významnou úlohou bolo pokrývanie volieb do NR SR a diania na 
OH v Rio. TASR pokračovala vo vývoji a implementácii webových aplikácií na spracovávanie informácií zo 
sociálnych sietí a v sprístupňovaní svojich archívov.     
 
 
7) Iné  
 
Údaje sa uvádzajú v eurocentoch. 
       
 
 
 

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v roku 2016 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 znení neskorších 
predpisov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  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, opatrenia č. MF/25238/2009-74, opatrenia č. MF/25000/2010-

74,opatrenia  č. MF/26582/2011-74, Opatrenie č. MF/17613/2013-74, Opatrenie č. MF/22612/2014-74 
a Opatrenia č. MF/19760/2015-74 a Opatrenie č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 

usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto 
ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného 
účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania 
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1) Informácie o splnení predpokladu pokračovania vo svojej činnosti 
 
Účtovná závierka pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2016 bola 
zostavená ako riadna účtovná závierka za kalendárny rok 2016. 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 – obstarávacou cenou 
h) zásoby obstarávané kúpou – obstarávacími cenami 
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nemá vecnú náplň 
j) zásoby obstarané iným spôsobom – nemá vecnú náplň 
k) pohľadávky – menovitou hodnotou  
       pochybné a sporné pohľadávky menovitou hodnotou znížené o opravné položky 
l) krátkodobý finančný majetok -  nemá vecnú náplň 
m) časové rozlíšenie na strane aktív  – menovitou hodnotou 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou 
o) časové rozlíšenie na strane pasív  – menovitou hodnotou 
p) deriváty – nemá vecnú náplň 
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nemá vecnú náplň 

 
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, časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty.  
 
 
4) Spôsob zostavenia odpisového plánu 
 
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 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,- €. 
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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 je vyššia ako 1700,- € 
a prevádzkovo-technická funkcia je dlhšia ako jeden rok. 
 
Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku  
- účtovne - v zmysle § 22-29 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov 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                                           8 rokov                                  1/8 
     4                                         12 rokov                                  1/12 

            5                                          20 rokov                                 1/20 
            6                                          40 rokov                                 1/40 
 
5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 
 
Tlačová agentúra neznižovala hodnotu majetku. 
 
 
 

Čl. III. 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

 
 

1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku 
   
a–c) prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, prehľad oprávok a zostatkovej ceny je uvedený v tabuľkách 
v prílohe.  

 
Tlačová agentúra nevytvorila opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku.  
 
2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má 
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. 

 
Tlačová agentúra nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok  ani majetok s obmedzeným právom 
nakladania. 
 
 
3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

            
Všetky služobné osobné motorové vozidlá sú  poistené poistnou zmluvou pre povinné zmluvné poistenie zo 
zodpovednosti za škodu s limitom poistného plnenia pri škodách na zdraví a nákladoch pri usmrtení do výšky 5 mil. Eur 
a limitom plnenia pri vecných škodách a ušlom zisku  vo výške 1 mil. Eur. Služobné motorové vozidlá zakúpené v roku 
2015 sú zároveň poistené poistnou zmluvou pre poistenie Moje auto KASKO so spoluúčasťou vo výške 5 %, min. 150 
Eur. 
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4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku 
 
Stav na účte 062 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom predstavuje 50 %-ný 
podiel na základnom imaní v spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s. v hodnote 21 340 €.  
 
 
 
5) Prehľad opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku 
 
Opravné položky k účtu  062 boli vytvorené v roku 2014 z dôvodu zápornej hodnoty vlastného imania spoločnosti 
TERAZ MEDIA a.s.. 
 
 
6) Prehľad o  zložkách krátkodobého finančného majetku  
 

Pokladnica      (úč. 211)                       4 802,18 € 
Ceniny     (úč. 213)                          353,50 € 
Bankové účty                        (úč. 221+/-261)           136 481,97 €. 

 
 
7) Prehľad opravných položiek k zásobám 
 
Tlačová agentúra netvorila opravné položky k zásobám. 
 
 
8) Opis    významných  pohľadávok   v   členení  za hlavnú činnosť a zdaňovanú činnosť 
 

Účet 
Hlavná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Stav účtu 
31.12.2016 

      (do roku 1995)    

311 Odberatelia 670 295,65 44 155,50 10 615,98 725 067,13 

314 Poskytnuté prevádzkové preddavky 2 301,53 0,00 0,00 2 301,53 

315 Ostatné pohľadávky 0,00 7 187,63 0,00 7 187,63 

335 Pohľadávky voči zamestnancom 2 147,20 0,00 0,00 2 147,20 

378 Iné pohľadávky  1 340,30 0,00 0,00 1 340,30 

spolu 676 084,68 51 343,13 10 615,98 738 043,79 

 
 
9) Prehľad  opravných položiek 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 2016 vo výške 57 792 € boli zúčtované na ťarchu účtu 558. Zároveň vo 
výške 10 090,77 € vykonala zúčtovanie opravných položiek, ktoré už boli v nákladoch z dôvodu ich úhrady a vo výške 
30 326,58 €  vyradila  pohľadávky z účtovníctva z dôvodu ich nevymožiteľnosti.  
 

Účet Začiatočný 
stav 

Pohyb Konečný  
zostatok opravných  položiek prírastok úbytok 

391-1 Opravná položka k HČ od r. 1996 236 453,39 57 792,00 40 320,76 253 924,63 

391-3 Opravná položka k HČ do r. 1995 7 500,73 0,00 0,00 7 500,73 

391-4 Opravná položka k PČ do r. 1995 10 615,98 0,00 0,00 10 615,98 

391-5 Opravná položka k pohľadávke za škodu 905,42 0,00 96,59 808,83 

Celkové záväzky 255 475,52 57 792,00 40 417,35 272 850,17 
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10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
 

Účet V lehote                       Pohľadávky po splatnosti   Po lehote  Stav účtu 

  splatnosti od 1-90 od 91-180 od 181-365 nad 365 splatnosti 31.12.2016 

311 296 425,73 86 935,71 39 296,27 53 841,88 248 567,54 428 641,40 725 067,13 

314* 0,00 0,00 0,00 0,00 2 301,53 2 301,53 2 301,53 

315 7 187,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 187,63 

335 2 147,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 147,20 

378 220,96 0,00 0,00 0,00 1 119,34 1 119,34 1 340,30 

  305 981,52 86 935,71 39 296,27 53 841,88 251 988,41 432 062,27 738 043,79 

 
 
* pri preddavkoch interval lehoty splatnosti predstavuje obdobie poskytnutia preddavku, 
ale neznamená, že vyúčtovanie preddavku je v omeškaní    

 
 
 
11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období 
 
Náklady budúcich období         (úč. 381)                78 852,82 €  
 
 

najvýznamnejšie položky   
 

 

nájomné na rok 2017 64 157,04 € 

stravné lístky  január 2017            5 924,34 € 

výkony spojov január 2017                     2 141,34 € 

licencie ESET na roky 2017 a 2018 2 123,13 € 

členský poplatok  EANA  na I. polrok 2017              1 858,05 € 

zákonné a havarijné poistenie na rok 2017 501,41 € 

ostatné (predplatné, členské preukazy,  

 licencie, poplatky za domény) 2 147,51 € 
 
 
 
 
Príjmy budúcich období             (úč. 385)                  2 198,73 € 
 
 
 
12) Opis a výška vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku 
 
a) opis základného imania 
 
Tlačovej agentúre nevyplynula povinnosť tvorby základného imania. 
 
b) Opis fondov 
 

Účet 421-Rezervný fond Začiatočný  
stav 

       Pohyb Konečný  
zostatok prírastok úbytok 

421-1 Rezervný fond 0,00 162 921,88 0,00 162 921,88 

421 Iné záväzky 0,00 162 921,88 0,00 162 921,88 
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13) Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v minulom účtovnom období 
 
Zisk po zdanení vo výške 303 076,33 EUR bol rozdelený nasledovne: 
 
- suma vo výške 140 154,45 EUR bola  zúčtovaná s nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov  
  (úč. 428). 
- suma 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 bola prevedená do rezervného fondu (úč. 421). 
 
 
14) Opis a výška cudzích zdrojov 
 
 
a)  údaje o jednotlivých druhoch rezerv 

Rezervy   
  

Začiatočný  
stav 

                  Pohyb 
Konečný  
zostatok 

Predpokl. 
rok 

použitia čerpanie tvorba 

na nevyfakturované dodávky 2015 26 992,30 269 92,30 0,00 0,00   

na nevyfakturované dodávky 2016 0,00 0,00 22 532,01 22 532,01 2017 

na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného 2015 111 968,87 111 968,87 0,00 0,00   

na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného 2016 0,00 0,00 125 193,69 125 193,69 2017 

na odmeny 2016 0,00 0,00 15 938,76 15 938,76 2017 

Spolu 138 961,17 138 961,17 163 664,46 163 664,46   

 
  
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky 

Účet 325 - Ostatné záväzky Začiatočný  Pohyb  Konečný  

  stav prírastok úbytok zostatok 

325-1     Ostatné záväzky (nájom) 0,00 3 082,36 3 082,36 0,00 

325-15   Ostatné záväzky 237,94 4 329,68 4 339,62 228,00 

325-2     Ostatné záväzky (licenčné zmluvy) 15 026,20 190 921,31 188 462,01 17 485,50 

325        Ostatné záväzky 15 264,14 198 333,35 195 883,99 17 713,50 

 
     

Účet 379- Iné záväzky 
Začiatočný  

                      
Pohyb  Konečný  

  stav prírastok úbytok zostatok 

379-1101  Iné záväzky voči prac. 623,21 6 178,61 6 292,75 509,07 

379-1102  Iné záväzky 2 038,00 5 225,00 2 038,00 5 225,00 

379-1106  Iné záväzky Allianz 621,77 5 485,75 6 105,52 2,00 

379-1108  Odmeny členov správnej rady 4 590,30 56 688,60 56 554,85 4 724,05 

379-1109  Odmeny členov správnej rady 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 

379-1111  Iné záväzky voči pracovníkom 676,99 7 691,63 7 670,25 698,37 

379  Iné záväzky 8 550,27 85 469,59 82 861,37 11 158,49 
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c) prehľad záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
 

Druh záväzkov Záväzky do Záväzky po Konečný  

  lehoty splatnosti lehote splatnosti zostatok 

321 - Dodávatelia 81 675,47 135 214,45 216 889,92 

325 - Ostatné záväzky 17 713,50 0,00 17 713,50 

326 - Nevyfakturované dodávky 159,92 0,00 159,92 

331 - Zamestnanci 123 376,86 0,00 123 376,86 

336 - Záväzky s inštitúciami soc.zabezpečenia 85 796,98 0,00 85 796,98 

341 - Daň z príjmov 9 482,55 0,00 9 482,55 

342 - Ostatné priame dane 22 268,53 0,00 22 268,53 

343 - Daň z pridanej hodnoty 9 322,11 0,00 9 322,11 

346 - Dotácie a ostatné zúčtovania so ŠR 5 152,32 0,00 5 152,32 

379 - Iné záväzky 11 158,49 0,00 11 158,49 

Celkové záväzky 366 106,73 135 214,45 501 321,18 

 
 
d)prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti 
 
Tlačová agentúra vedie všetky záväzky s výnimkou záväzkov zo sociálneho fondu ako krátkodobé záväzky.  
 
  
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 2016 v Kolektívnej zmluve v znení jej platných dodatkov. Tvorba sociálneho fondu 
bola vo výške 0,9 %. Stav sociálneho fondu k 31.12.2016 je vo výške 3 166,07 €. 
Podrobné čerpanie sociálneho fondu je uvedené v tabuľke. 
 
 
f) prehľad o bankových úveroch 
 
Nemá vecnú náplň. 
 
 
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia 
 
Výdavky budúcich období            (úč. 383)                1 767,34 €  
 
najvýznamnejšie položky 
cestovné náklady                                                        1 650,67 €  
ostatné režijné náklady                                                  116,67 €. 
 
 
 
15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období 
 
Výnosy budúcich období             (úč. 384)                284 827,14 €       
 
najvýznamnejšie položky                                      
zostatková cena dlhodobého majetku obstaraného  
z kapitál. dotácie a nepoužitá dotácia na kapitálové 
výdavky  - zmluva vo verejnom záujme                     164 133,71 € 
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zostatková cena dlhodobého majetku obstaraného  
z kapitál. dotácie - projekt DA                                      91 142,17 € 
 
spravodajský servis faktur. odberateľom 
na roky 2016-2017                                                       29 551,26 €. 
 
 
 
16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 
 
Tlačová agentúra nemá žiadny majetok prenajatý formou finančného prenájmu.    
 
 
 
 

Čl.IV 
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

 
1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar 
 
Tržby za vlastné výrobky             (úč. 601)                3  062,00 € 
Tržby z predaja služieb                (úč. 602)         2 349 354,43 €   
 

Prehľad tržieb podľa hlavnej a zdaňovanej 
činnosti 

Hlavná 
nezdaňovaná 

činnosť 

Zdaňovaná  
            činnosť 

Spolu 

 Tržby za vlastné výkony a tovar 2 228 666,21 123 750,22 2 352 416,43 

 
 
 
2) Opis a vyčíslenie hodnoty  významných položiek prijatých darov,  osobitných  výnosov a iných ostatných 

výnosov 
 
 
Zmluvné pokuty a penále               (úč. 641)              7 059,18 € 
Prijaté dary                                     (úč. 646)                   97,02 €   
Iné ostatné výnosy                         (úč. 649)            56 510,24 €   
Tržby z pred. DNH a DHM             (úč. 651)          164 700,00 €  
Výnosy z nájmu majetku                (úč. 658)            35 086,46 € 
 
 
3) Prehľad prijatých dotácií a grantov 
 
 
Tlačovej agentúre boli na rok 2016 poskytnuté nasledovné dotácie, ktoré boli zúčtované do výnosov: 
 
MK SR  
Príspevok na bežné výdavky na poskytnutie služieb  
vo verejnom záujme                                             2 244 861,29 €       
Príspevok na kapitálové výdavky na poskytnutie služieb  
vo verejnom záujme                                                  33 714,78 €       
 
Príspevok na kapitálové výdavky projekt  
Digitalizácie archívu                                                  48 724,56 € 
 
Grant projekt eCertis                                                   7 187,63 € 
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4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov 
   
Úroky                                         (úč.644)                         25,12 €  
Kurzové zisky                            (úč.645)                       332,80 € 
z toho 
Kurzové zisky ku dňu          
zostavenia účtovnej závierky                                           89,00 € 
 
 
 
5) Opis a vyčíslenie hodnoty  významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných 

nákladov a iných ostatných nákladov 
 
 
 
Ostatné služby                            (úč.518)             1 383 318,33 € 
z toho: 

  
  

- softvér                                                         2 832,54 € 

- poštovné                                                            5 112,55 € 

- výkony spojov                                                  21 265,55 € 

- zahraničné agentúry                                      71 738,20 € 

- nájomné vr. služieb spoj. S nájmom              287 441,36 € 

- informačné a prekladateľské služby              224 180,40 € 
- mediálne spolupráce, produktové   
  kampane,       propagácia, reklama ,  
   inzercia 387 396,77 € 

- licenčné zmluvy 189 647,30 € 

- údržba softvéru                                                58 114,49 € 

- audítorské služby                                               13 050,00 € 

- právne služby                                                     9 600,00 € 

- ostatné služby 75 918,92 € 

- internet                                                              34 587,39 € 

- projekt EKS služby                              2 432,86 € 

  
 

 

  
 
Iné ostatné náklady                   (úč.549)                   132 623,29 € 
Opravné položky                       (úč.558)                     47 701,23 € 
 
 
 
   
6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane  
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky nie je prijímateľom 2%-ného prijatého podielu zaplatenej dane. 
 
 
 
7) Opis a suma   významných položiek finančných nákladov  
 
Kurzové straty                     (úč.545)                          573,21 € 
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Z toho 
Kurzové straty ku dňu       
zostavenia účt. závierky                                              179,46 € 
 
 
8) Náklady súvisiace s povinnosťou overenia účtovnej závierky  audítorom 
  
a) overenie účtovnej závierky                              13 050,00 €    
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia 
   účtovnej závierky                                          nemá vecnú náplň 
c) súvisiace audítorské služby                         nemá vecnú náplň 
d) daňové poradenstvo                                    nemá vecnú náplň   
e) ostatné neaudítorské služby                        nemá vecnú náplň. 
  

 
 

Čl. V  
Opis údajov na podsúvahových účtoch 

 
 

Významné položky prenajatého majetku, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 
a) Prenajatý majetok – výpožička  kopírovacích strojov, PC štátna pokladnica a SW Softip vo výške                         

                                                             45 233,82 € 
b) Odpísané pohľadávky vo výške         110 783,74 € 
c) Dlhodobý drobný majetok                  354 291,10 €. 

 
 
 

Čl. VI 
 Ďalšie informácie 

 
1) Opis a hodnota iných aktív 
 
Tlačová agentúra neočakáva žiaden majetok z práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych 
zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 
  
 
2) Opis a hodnota iných pasív 
 
a) 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 

 
 

 
Obchodnoprávne spory  
Tlačová agentúra Slovenskej republiky neeviduje žiaden obchodnoprávny spor. 

 
 
3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností neuvádzaných v súvahe 
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 
b) povinnosť z opčných obchodov 
c) zákonná alebo zmluvná povinnosť, odobrať produkty alebo služby 
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a pod. 
e) iné povinnosti  
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Tlačová agentúra Slovenskej republiky nemá žiadnu právnu povinnosť vyplývajúcu z vyššie uvedených bodov a)-e). 
 
Ďalšie informácie k bodu 3): 
 
Majetok TASR nezachytený v súvahe 
 
     Tlačová agentúra Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 385/2008  Z. z.  uchováva  a sprístupňuje 
zhromaždené informácie, ktoré zaznamenávajú politické, kultúrne, spoločenské  dianie. Informácie sú uložené 
v archíve a boli zdigitalizované. Ide o negatívy fotografií, fotografie, telefotá, mikrofiše, textové správy, novinové 
výstrižky.  
Výsledkom digitalizácie  bolo spolu 1 536 200 digitálnych objektov. 
 
Archív TASR tvoria aj elektronické textové a tematické dokumentačné databázy z produkcie TASR, databázy 
obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov,  ktoré tvoria významnú národnú hodnotu. 
Uvedené archívne fondy nemožno spoľahlivo oceniť, preto nie sú vykázané v súvahe TASR. 
 
Spôsob výpočtu dane z príjmov:  
TASR vedie účtovníctvo za hlavnú činnosť, ktorá nie je predmetom dane z príjmov a za zdaňovanú činnosť. 
Pri úrokoch bola vybraním dane zrážkovou daňou daňová povinnosť splnená. 
 
 
Informácie o skutočnostiach, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť finančnú situáciu: 
 
     netýka sa. 
 
 
4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo  vlastníctve 
 
Tlačová agentúra nemá v správe ani vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnú kultúrnu pamiatku. 
 
 
5) Informácie o významných skutočnostiach po závierkovom dni 
 
Od 31.12.2016 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti. 
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Vzorová tabuľka k čl. I ods.  4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 141 140 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 19 18 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  0 0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 

0 0 
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Vzorová tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 
Tabuľka č. 1 

 

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti 

Softvér Oceniteľné práva 
Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
nehmotný majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

 
- 

 
1752118,86 

- - - - 
1752118,86 

prírastky   - 158471,20 - - 158471,20 - 316942,40 

úbytky  - 22129,99 - - 158471,20 - 180601,19 

Presuny - - - - - - - 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

- 1888460,07 - - - - 1888460,07 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

- 1561890,30 - - - - 1561890,30 

prírastky   - 76930,44 - - - - 76930,44 

úbytky  - 22129,99 - - - - 22129,99 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

- 1616690,75 - - - - 1616690,75 

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

- - - - - - - 

prírastky   - - - - - - - 

úbytky  - - - - - - - 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

- - - - - - - 
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Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

- 190228,56 - - - - 190228,56 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

- 271769,32 - - - - 271769,32 

 
 
 
 
 
Tabuľka č. 2 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

- 31686,95 206212,48 747140,07 300594,79 - - 64506,21 - - 1350140,50 

prírastky   - - - - - - - - - - - 

úbytky  - - 206212,48 92603,81 99648,61 - - 16697,99 - - 415162,89 

presuny - - - - - - - -  - - 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

- 31686,95 
 

- 654536,26 200946,18 - - 47808,22 - - 934977,61 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

- - 206212,48 593697,57 185320,54 - - 54688,25 - - 1039918,84 

prírastky   - - - 52649,81 29432,40 - - 2833,32 - - 84915,53 

úbytky  - - 206212,48 92603,81 99648,61 - - 16697,99 - - 415162,89 

Stav na konci 
bežného účtovného  
Obdobia 

- - - 553743,57 115104,33 - - 40823,58 - - 709671,48 
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Opravné položky – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

- - - - - - - - - - - 

prírastky   - - - - - - - - - - - 

úbytky  - - - - - - - - - - - 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

- - - - - - - - - - - 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

- 31686,95 - 153442,50 115274,25 - - 9817,96 - - 310221,66 

Stav na konci 
bežného účtovného 
obdobia 

- 31686,95 - 100792,69 85841,85 - - 6984,64 - - 225306,13 

 
 
 
 
 
 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 a 5  o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v ovládanej obchodnej 
spoločnosti 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky 
podnikom 

v skupine a 
ostatné pôžičky 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

- 21340,00 
- 

- 33193,92 - - 54533,92 

Prírastky - - - - - - - - 

Úbytky - - - - 33193,92 - - 33193,92 

Presuny - - - - - -  - 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

- 21340,00 - - - - - 21340,00 
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Opravné položky 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

- 21340,00 - - 33193,92 - - 54333,92 

Prírastky - - - - - - - - 

Úbytky - - - - 33193,92 - - 33193,92 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

- 21340,00 
- 

- - - - 21340,00 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

- - - - - - - - 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

- - - - - - -  

 
 
 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku  

Názov 
spoločnosti 

Podiel na základnom 
imaní (v %) 

Podiel účtovnej jednotky 
na hlasovacích právach 

(v %) 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

bežného 
účtovného 

obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Slovart a.s. Spoločnosť je v 
konkurze 

- - - - - 

TERAZ MEDIA, 
a.s. 

50 % 50 % -629616,00 -702715,00 - - 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 
Tabuľka č. 1  

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia 
Prírastky Úbytky 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

    

Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie  

    

Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti  

    

Ostatné realizovateľné cenné 
papiere 

    

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

    

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 

    

 
 
 
 
Tabuľka č. 2 

Krátkodobý finančný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie hodnoty 

(+/-) 
Vplyv ocenenia na výsledok 

hospodárenia bežného účtovného obdobia 
Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie    

Dlhové cenné papiere na obchodovanie    

Ostatné realizovateľné cenné papiere    

Krátkodobý finančný  majetok spolu    
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám  

Druh zásob 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Materiál 
     

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej 
výroby 

     

Výrobky  
     

Zvieratá 
     

Tovar 
     

Poskytnutý preddavok 
na zásoby 

     

Zásoby spolu 
     

 
 
 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 
Zníženie opravnej 

položky 
Zúčtovanie  opravnej 

položky 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Pohľadávky 
z obchodného styku 

254570,10 57792,00 10090,77 30229,99 272041,34 

Ostatné pohľadávky 
- - - - - 

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

- - - - - 

Iné pohľadávky 
905,42 - 96,59 - 808,83 

Pohľadávky spolu 
255475,52 57792,00 10187,36 30229,99 272850,17 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti  

 Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 305981,52 260022,08 

Pohľadávky po lehote splatnosti 432062,27 351192,23 

Pohľadávky spolu 738043,79 611214,31 

 
 
 
 
 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku     

 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Prírastky 

(+) 
Úbytky 

(-) 
Presuny 

(+, -) 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie - - - - - 

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

- - - - - 

vklady zakladateľov - - - - - 

prioritný majetok - - - - - 

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

- - - - - 

Fond reprodukcie - - - - - 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 

- - - - - 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia kapitálových 
účastín 

- - - - - 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond - 162921,88 - - 162921,88 
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Fondy tvorené zo zisku - - - - - 

Ostatné fondy - - - - - 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

-140154,45 140154,45 - - - 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

303076,33 72290,48 303076,33 - 72290,48 

Spolu 162921,88 375366,81 303076,33 - 235212,36 

 
 
 
 
 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 303076,33 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania - 

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu - 

Prídel do fondu reprodukcie - 

Prídel do rezervného fondu 162921,88 

Prídel do fondu tvoreného zo zisku - 

Prídel do ostatných fondov - 

Úhrada straty minulých období - 

Prevod do sociálneho fondu  - 

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 140154,45 

Iné   

Účtovná strata - 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania - 
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Z rezervného fondu - 

Z fondu tvoreného zo zisku - 

Z ostatných fondov - 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov - 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov - 

Iné  - 

 
 
 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy 
Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
Tvorba rezerv Použitie rezerv 

Zrušenie alebo 
zníženie rezerv 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Na nevyfakturované dodávky 26992,30 22532,01 26992,30 - 22532,01 

Na nevyčerpané dovolenky 
vrátane poistného 

111968,87 125193,69 111968,87 - 125193,69 

Na odmeny - 15938,76 - - 15938,76 

Zákonné rezervy spolu 138961,17 163664,46 138961,17 - 163664,46 

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

- - - - - 

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

- - - - - 

Ostatné rezervy spolu - - - - - 

Rezervy spolu 
138961,17 163664,46 138961,17 - 163664,46 

 
 
 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 
Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti - - 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

501321,18 441446,51 
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Krátkodobé záväzky spolu 501321,18 441446,51 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do 
piatich  rokov  vrátane  

3166,07 4906,32 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov  

- - 

Dlhodobé záväzky spolu 3166,07 4906,32 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 504487,25 446352,83 

 
 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné  obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 4906,32 3999,11 

Tvorba na ťarchu nákladov 16189,77 17152,67 

Tvorba zo zisku - - 

Čerpanie 17930,02 16245,46 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 3166,07 4906,32 

 
 
 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 

Druh cudzieho 
zdroja 

Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia 
Suma istiny na konci 

bežného účtovného obdobia 

Suma istiny na konci 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Krátkodobý 
bankový úver 

      

Pôžička       

Návratná finančná 
výpomoc 

      

Dlhodobý bankový 
úver 
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Spolu       

 
 
 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 

Položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

- - - - 

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

- - - - 

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

- - - - 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 
 z prostriedkov Európskej únie 

187715,22 267953,33 200392,67 255275,88 

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

- - - - 

grantu - - - - 

podielu zaplatenej dane - - - - 

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

- - - - 

 
 
 
 
 
Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok 
Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Istina Finančný náklad 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb     

do jedného roka vrátane     

od jedného roka do piatich  rokov 
vrátane 

    

viac ako päť rokov     
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Vzorová tabuľka k čl. IV  ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 

   

   

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  

 
 
Vzorová tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 13050,00 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky - 

súvisiace audítorské služby - 

daňové poradenstvo - 

ostatné neaudítorské služby - 

Spolu 13050,00 

 
 











Príloha č. 2

Stanovisko Správnej rady TASR k vyhodnoteniu plnenia hlavných
úloh TASR a k výsledku hospodárenia TASR za rok 2016



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.

Správna rada konštatovala, že TASR v roku 2016 plnila všetky svoje úlohy v súlade so zriaďovacím
zákonom 385/2008 Z. z. Agentúra v zmysle svojej hlavnej činnosti poskytovala služby v oblasti
spravodajstva i služby vo verejnom záujme. Vyhľadávala aktuálne, včasné, overené, neskreslené a
nestranné informácie, ktoré spracovávala formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-
obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov a následne tieto
správy sprostredkúvala v svojom agentúrnom spravodajstve a na svojom webovom sídle.
Zhromaždené informácie uchovávala a sprístupňovala.

Spravodajstvo tlačovej agentúry nebolo v prospech žiadnej politickej, hospodárskej, náboženskej,
etnickej alebo inej záujmovej skupiny ani proti nej.

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.

Členovia rady ocenili kvalitu spravodajských výstupov agentúry. Spravodajstvo TASR pokladajú
v tejto postfaktuálnej dobe za dôležitý zdroj overených informácií postavených na faktoch.

Správna rada pozitívne vníma dlhodobú iniciatívu manažmentu, ktorá viedla k tomu, že Európska
aliancia tlačových agentúr po prvýkrát v histórii prišla na svoje rokovanie a valné zhromaždenie do
Bratislavy. TASR je medzinárodne ukotvená ako rešpektovaná agentúra.

Rada pozorne sleduje aktivity TASR v rámci jej koncových médií. Berie na vedomie, že weby TASR
naďalej zvyšujú svoj dosah a prinášajú pre verejnosť informácie bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu.

Pozitívne treba hodnotiť prácu TASR pri informovaní o predsedníctve Slovenska v Rade Európskej
únie. Web newsnow.sk, ktorý prináša správy o Slovensku v angličtine je významným počinom agentúry
pri plnení úloh vo verejnom záujme.

Inovatívnosť agentúry pri zavádzaní nových produktov je nevyhnutným predpokladom jej
kontinuálneho rastu a kvality jej služieb.

Správna rada zobrala na vedomie, že  nezávislý audit konštatoval, že účtovná závierka poskytuje vo
všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Tlačovej agentúry
Slovenskej republiky, k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému
dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

V roku 2016 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške 4 950 631 EUR. Náklady boli vynaložené vo
výške 4 878 341 EUR.  TASR  vykázala  kladný  hospodársky  výsledok  vo výške 72 290 EUR.



V zmysle § 7 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých
zákonov bol hospodársky výsledok za rok 2016, t. j. zisk po zdanení vo výške 72 290,48 EUR prevedený
do rezervného fondu.

Správna rada pozitívne hodnotí prácu a výsledky 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 2016

Ing. Vladimír Masár
predseda Správnej rady
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky



Príloha č. 3

Uznesenie Správnej rady TASR č. 14/2017



Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

Uznesenie č. 14/2017

Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

k Výročnej správe o činnosti a hospodárení Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

za rok 2016

Správna rada TASR sa na svojom zasadnutí prerokovala a bez pripomienok schválila Výročnú správu

o činnosti a hospodárení TASR za rok 2016, predloženú generálnym riaditeľom PhDr. Jaroslavom

Rezníkom a poveruje predsedu Správnej rady  TASR Ing. Vladimíra Masára, aby ju predložil Národnej

rade Slovenskej republiky.

Ing. Vladimír Masár
predseda Správnej rady
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
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