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ROK 2020 V ČÍSLACH
SLOVNÉ SPRAVODAJSTVO:

k 31. 12. 2020

Domáci servis

39 572

Ekonomický servis

24 088

Zahraničný servis

26 950

Športový servis

30 025

Exportný servis spolu (maďarský , anglický)

16 270

Easy servis

4 173

Školský servis

4 977

146 055

SUMÁR SLOVNÉHO SPRAVODAJSTVA

AUDIO SPRAVODAJSTVO:

k 31. 12. 2020

Domáci servis

9 222

Ekonomický servis

1 709

Zahraničný servis

344

Športový servis

2 137

Maďarský servis

0

Anglický servis

0

Exportný servis

0

Easy servis

117

SUMÁR AUDIO SPRAVODAJSTVA
FOTO:

13 529
k 31. 12. 2020

Foto_TASR

46 686

Foto_AP

50 684

SUMÁR FOTO

97 370

Grafy
VIDEO:

CELKOM

0
5 723

262 677
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Prehľad o evidenčnom počte zamestnancov TASR

spolu

redaktorov

ostatných

K 01. 01. 2020

136

117

19

K 31. 12. 2020

128

110

18

V roku 2020 dosiahla TASR celkové výnosy vo výške 5 092 415 EUR, čo v porovnaní s rokom 2019
predstavuje pokles vo výške 135 672 EUR.
Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 4 989 269 EUR. V porovnaní s rokom 2019
náklady klesli o 213 856 EUR.
Celková daňová povinnosť za daň z príjmov dosiahla výšku 4 904 EUR.
Na základe uvedených ukazovateľov TASR vykázala kladný hospodársky výsledok vo výške 98 241,58
EUR.
Na základe údajov z finančného výkazu o plnení rozpočtu vyplýva, že celkové príjmy boli vykázané vo
výške 5 910 612 EUR, výdavky dosiahli výšku 5 542 453 EUR a konečný prebytok bol vykázaný vo výške
368 159 EUR.

POSTAVENIE A SÍDLO TASR
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 a informačná inštitúcia, ktorá
poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.
TASR je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonáva vlastnú činnosť vo vlastnom mene,
na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Sídlom TASR je od 04. 12. 2015 Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava.

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.
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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.

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.
Činnosť TASR nemá významný vplyv na zamestnanosť v SR.
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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 TASR od 27. februára 2019:
JUDr. Jozef Tuhovčák - oblasť práva
Ing. Peter Mestický - oblasť ekonomiky
Mgr. Árpád Korpás - oblasť žurnalistiky
Ing. Ladislav Mikuš, MBA - oblasť informačných technológií
Alena Mezeiová - zástupca zamestnancov.
Správna rada TASR zvolila dňa 25. februára 2020 na svojom zasadnutí za svojho predsedu P. Mestického
na obdobie 12 mesiacov, t. j. od 1. marca 2020 do 28. februára 2021 a za podpredsedu Á. Korpása.

Generálny riaditeľ

Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom TASR, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny
riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa TASR, ktoré nepatria podľa zákona do pôsobnosti
správnej rady. Generálneho riaditeľa volí a odvoláva správna rada. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa
je päť rokov. Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa upravuje zákon o TASR.
Generálnym riaditeľom TASR bol v roku 2020 PhDr. Vladimír Puchala.

HODNOTY TASR
Hlavnou úlohou TASR je služba verejnosti. Prináša dostatok informácií pre slobodné utváranie názorov.
Prináša informácie bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu. Zachytáva celistvý obraz diania na Slovensku
i v zahraničí.
Význam informácií z dobrého zdroja rastie aj v súvislosti s expanziou sociálnych sietí. TASR chce byť
dôveryhodný zdroj, užitočná agentúra pre klientov i pre verejnosť. Pracuje s vedomím spoločenskej
zodpovednosti.
TASR je pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá.
Agentúrne spravodajstvo TASR je vyvážené, pluralitné, objektívne a rešpektuje právo na informácie v
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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.
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 sa správa pri získavaní informácií férovým spôsobom. 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. Chce byť zákazníkmi preferovanou agentúrou, na ktorú sa môžu
spoľahnúť. Agentúra dobrou a spoľahlivou značkou na trhu informácií, jej produkty odoberajú relevantné
médiá. Správy TASR sú zverejňovaná vo väčšine médií a zasahujú rozmanité skupiny obyvateľstva.
TASR využíva pre tvorbu svojich produktov profesionálnych novinárov.
TASR poskytuje služby koncovým užívateľom - verejnosti, či už prostredníctvom koncových médií
- spravodajských webov, zdigitalizovaného archívu, či špeciálnych databáz a aplikácií.
TASR buduje sieť svojich spravodajcov doma i v zahraničí.
Vychádza v ústrety klientom i verejnosti v oblasti spôsobov doručovania správ. Dbá na technologický
rozvoj a nové systémy správy informácií. Je inovatívnou agentúrou.
TASR je medzinárodne rešpektovanou agentúrou. Je aktívnym členom Európskej aliancie tlačových agentúr
(EANA).

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV
TASR je verejnoprávna inštitúcia. Je významnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje právo občanov na
informácie. Prináša 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, uvedomuje si váhu
informácií a ich dosah.
Na základe Smernice vlády SR, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení
vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického
ohrozenia na území Slovenskej republiky schválenou uznesením vlády 572 z 13. decembra 2017, je TASR
subjektom zaradeným do systému vyrozumenia v prípade vzniku krízových situácií.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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ORGANICKÝ KONTINUÁLNY RAST
Stabilita inštitúcie a kvalita obsahu, profesionálni zamestnanci, nezávislý manažment, inovatívne
technológie, jasné zdroje financovania, poznanie medzinárodného kontextu a poznanie potrieb klientov
patria medzi základné piliere verejnoprávnej agentúry. TASR sa opiera o poznanie a skúsenosti na trhu
médií i skúsenosti s tvorbou informácií pre verejnosť. Má záujem byť stále lepšou a pre odberateľov
i verejnosť užitočnejšou agentúrou.

SUMÁRNE HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
Pandémia COVID-19 sa stala v roku 2020 dominantnou témou spravodajstva. Pandémia ovplyvnila
nielen tematické priority, ale i samotný systém práce a života tlačovej agentúry. TASR prinášala aj
v najzložitejšom období pandémie kontinuálne informácie o dianí a Slovensku i v zahraničí. Redaktori
pracovali v teréne, získavali informácie, fotografie, robili zvuky a živé prenosy. Manažment strachu
a zabezpečenie ochrany života a zdravia ľudí pri práci sa stali hlavnou dennou výzvou.
Na druhej strane, pandémia zvýraznila postavenie a dôležitosť tlačových agentúr, ktoré dokážu
garantovať kvalitné a rýchle správy, postavené na faktoch a jasných zdrojoch. Kríza potvrdila potrebu
kvalifikovaných redaktorov, ktorí dokážu odlíšiť podstatné od balastu, informácie od dezinformácií, vedia
nájsť primeraný pomer medzi dostatkom správ a šírením paniky. Kvalitné správy s veľkým dosahom, správy
bezplatne dostupné, kryté dobrou značkou, sú najlepšou ochranou pred vplyvom fake news, hoaxov
a dezinformácií.
Záujem o informácie z produkcie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky počas krízy stúpol. Napriek
poctivej práci mnohých médií možno konštatovať, že väčšina mediálnych spoločností čerpala informácie
o pandémii COVID-19 z TASR. Je to aj vďaka tomu, že TASR má zmluvy so zahraničnými agentúrami
a kvalifikovaných zahraničných redaktorov, TASR má pokryté regióny Slovenska, TASR má nonstop službu
a vydáva správy 24/7, čo nemá žiadne iné médium.
TASR vydáva správy nielen v slovenčine, ale aj v angličtine, ktoré sú hlavným zdrojom o dianí na Slovensku
pre ambasády, zahraničných investorov. Pre najväčšiu národnostnú menšinu prináša agentúra správy
v maďarskom jazyku.
Prvé príznaky vírusu COVID-19 zaznamenala TASR v svojom spravodajstve už na sklonku roku 2019
prostredníctvom správ zo zahraničných spravodajských agentúr. Od januára 2020, ale hlavne od polovice
februára 2020 začala byť táto téma európskou a neskôr i domácou témou na Slovensku.
V roku 2019 vydala TASR v domácom a zahraničnom servise v kategórii „zdravie“ 2 652 správ, v roku
2020 počet správ stúpol na 14 149.
Na základe Smernice vlády SR, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o
vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa
teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky schválenou uznesením vlády 572 z 13. decembra
2017, je TASR subjektom zaradeným do systému vyrozumenia v prípade vzniku krízových situácií.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) splnila v hodnotenom období všetky úlohy, ktoré jej
ukladá zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúra Slovenskej republiky. Agentúra priniesla celistvé
informácie o dianí na Slovensku i v zahraničí. Spravodajstvo agentúry bolo vyvážené, slobodné a nezávislé,
pripravované prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a bez ohľadu na komerčnú hodnotu informácie.
TASR vydala v hodnotenom období 262 677 multimediálnych správ. V slovnom spravodajstve priniesla
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146 055 správ, vydala 13 529 zvukov, 97 370 fotografií a 5 723 videospráv.
TASR zaznamenala okrem dominantnej témy, koronakrízy, aj všetky podstatné udalosti doma
i v zahraničí, v politike, ekonomike, kultúre či športe. Priestor dostali volebné kampane politických strán
v úvode roka na princípe rovností šancí, voľby do NR SR, vytvorenie novej vlády, volebný program, iniciatívy
polície a NAKA, súdne procesy, dianie v parlamente, voľba generálneho prokurátora, ekonomické balíky
pomoci, plán obnovy, protesty v Bielorusku, voľby v USA, Brexit, témy z regiónov Slovenska, agendy
z inštitúcií Európske únie, ale i dianie svetového pohára, v ktorom redaktori sledovali úspechy Petry
Vlhovej.
V roku 2020 dosiahla TASR celkové výnosy vo výške 5 092 415 EUR, čo v porovnaní s rokom 2019
predstavuje pokles vo výške 135 672 EUR.
Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 4 989 269 EUR. V porovnaní s rokom
2019 náklady klesli o 213 856 EUR.
Na základe uvedených ukazovateľov TASR vykázala kladný hospodársky výsledok vo výške
98 241,58 EUR.
Na základe údajov z finančného výkazu o plnení rozpočtu vyplýva, že celkové príjmy boli vykázané vo
výške 5 910 612 EUR, výdavky dosiahli výšku 5 542 453 EUR a konečný prebytok bol vykázaný vo výške
368 159 EUR.
Ekonomické dôsledky krízy začala agentúra riešiť už na konci marca, kedy manažment rozhodol
o optimalizácii nákladov. Agentúra zrušila 7 pracovných miest a vyplatila odstupné. Zrušilo sa obsadenie
ďalších 4 plánovaných miest, zastavila sa spolupráca s mnohými externými prispievateľmi. V druhom
polroku sa znížil počet ľudí o jedného zamestnanca. Optimalizácia pomohla nielen v hospodárení roku
2020, ale stala sa základom pre šetrenie v roku 2021.
Obchodné oddelenie sa zložito vyrovnávalo s požiadavkami odberateľov na zníženie cien na obdobie krízy,
došlo k výpovedi niektorých menších odberateľov v dôsledku krízy.
Tržby z predaja agentúrnych produktov a služieb, zastrešené Úsekom obchodu a marketingu,
zaznamenali v roku 2020 oproti predošlému roku pokles. Vo finančnom vyjadrení dosiahla agentúra tržby
vo výške 2 421 048 EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o šesť percent (154
624 EUR).
Krízu vníma TASR aj ako príležitosť, aby médiám ponúkla ešte lepšie služby a zaplnila priestor po
znižovaní počtov ľudí v redakciách.
TASR podpísala dohodu s francúzskou agentúrou AFP a spolu s touto treťou najväčšou svetovou
agentúrou odhaľuje od januára 2020 hoaxy a nepravdivé informácie, s dôrazom na tie, ktoré sa týkajú
Slovenska, alebo rezonovali na sociálnych sieťach a profiloch našich občanov či skupín.
Domáca redakcia posilnila informácie o dianí v regiónoch. Koronakríza na jar a v lete 2020 zvýšila záujem
o spoznávanie Slovenska, na čo reflektovalo aj spravodajstvo TASR. Agentúra pripravila letný seriál
LETO2020, neskôr ZIMA2020, v ktorom prinášala verejnosti informácie o zaujímavých, často menej známych
lokalitách, atrakciách od západu až po východ Slovenska.
TASR v závere júna 2020 prevzala spoločnosť Teraz Media, a.s. a stala sa jej 100 % vlastníkom.
Eliminovala sa tým prítomnosť súkromného kapitálu vo verejnoprávnom priestore.
Generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala na zasadnutí Správnej rady 23. júna 2020 informoval jej členov
o podnikateľskom zámere TASR v súlade s § 4 ods. 2 zákona o TASR, obsahom ktorého je nadobudnutie
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akcií spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s. vo výške 50 % od akcionára IMPRE MEDIA, v dôsledku čoho sa TASR
stane jediným akcionárom dcérskej spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s.
Správna rada bola oboznámená s obsahom návrhu súvisiacich dokumentov a následne jednohlasne
prijala uznesenia, ktorými schválila zámer i procesný postup akvizície.
Rozhodnutím jediného akcionára boli vytvorené nové orgány spoločnosti z radov zamestnancov TASR,
ktorí funkcie v predstavenstve a dozornej rade vykonávajú bezodplatne. Teraz Media, a.s. patrí
verejnoprávnej agentúre a jej hlavným poslaním je prinášať rýchle, faktické a vyvážené informácie pre
koncových užívateľov: občanov prostredníctvom webov, mobilných aplikácií, živých prenosov, televíznych
diskusných relácií.
Tablet TV prešla rebrandingom a premenovala sa na TASR.TV s cieľom lepšieho využitia synergie a značky
TASR. TASR.TV prináša živé prenosy podujatí, ktoré dosahujú cez pol milióna videní, buduje svoj you tube
kanál a patrí k významným producentom živých prenosov tlačových konferencií, ale i vlastných relácií
a prenosov pre štátne inštitúcie.
Živé prenosy sú dostupné na stránke www.tasr.sk aj s embed kódom. V tejto sekcii je možnosť pre
odberateľov použiť embed a ponúknuť živé vysielanie na svojom webe. Projekt je v beta verzii, agentúra ho
plánuje v budúcnosti sprístupniť ako nový agentúrny produkt.
Synergia TASR a TM sa ukázala ako efektívna aj pri postupnom budovaní živých prenosov z regiónov, kde
naďalej pokračuje technologické a personálne zahusťovanie jednotlivých oblastí.
Záujem o faktické informácie z dobrých zdrojov potvrdzovala návštevnosť teraz.sk, ktorý v apríli podľa
IAB monitora dosiahol viac ako milión unikátnych návštevníkov. Živé prenosy tlačových konferencií
TASR.TV dosahovali stotisícové videnia. Priemerná návštevnosť portálu Teraz.sk bola v druhom polroku,
rovnako ako v prvom polroku 2020, na úrovni takmer 740 000 reálnych užívateľov mesačne podľa AIM
monitora (900 000 používateľov podľa Google Analytics), čo sú historicky najvyššie čísla.
TASR.TV odvysielala viac ako 675 živých prenosov z terénu, ktoré spolu prekonali hranicu 10 miliónov
zhliadnutí a dosah 30 miliónov. Najsledovanejšie zaznamenali cez pol milióna videní.
TASR pokračovala v inováciách. Uskutočnila rekonštrukciu bulletinov, ktoré posiela pravidelným
odberateľom. Proces prípravy bulletinov bol automatizovaný prostredníctvom špeciálnej aplikácie. TASR
pripravuje bulletiny v slovenskom i anglickom jazyku. Odberateľmi anglických bulletinov je väčšina ambasád
akreditovaných na Slovensku.
Elektronická fakturácie je ďalším krokom k zefektívňovaniu a automatizácii procesov.
TASR garantovala výučbu dvojsemestrálneho predmetu Agentúrna žurnalistika I a Agentúrna
žurnalistika II na UCM v Trnave. Výučbu zabezpečoval manažment a vedúci redaktori TASR.
V technologickej oblasti čelí agentúra viacerým výzvam. Najvážnejšou je zastaraný redakčný systém.
TASR nezískala kapitálové prostriedky na jeho obstaranie od MK SR ani od MF SR, a to aj napriek
opakovanej žiadosti a štúdii uskutočniteľnosti, ktorá mala súhlasné stanovisko aj od vtedajšieho Úradu
podpredsedu vlády pre informatizáciu. Na základe tejto skutočnosti pristúpila TASR k príprave
a obstaraniu minimalistickej verzie projektu, ktorá by vyriešila aspoň základnú havarijnú situáciu : systému
pre tvorbu správ z externého prostredia, editovanie a prezentáciu správ odberateľom. Náklady na projekt
musí TASR znášať z vlastných príjmov, vrátane hardwérového vybavenia.
TASR je podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti zaradená do registra
prevádzkovateľov základných služieb a v zmysle ustanovení tohto zákona musí garantovať požiadavky na
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti.
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TASR sa zapojila do výzvy CEF Telecom (CEF-TC-2020-2) zameranej na kybernetickú bezpečnosť.
Agentúra podala projekt pod názvom "TASR Strategic Defense Upgrade". Obsah bezpečnostných opatrení,
štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení ustanovuje
vyhláška NBÚ č. 362/2018.
TASR ja zaradená ako povinný subjekt v zákone bez toho, aby bolo riešené financovanie bezpečnostnej
štruktúry. TASR je verejnoprávny subjekt, ktorý má od štátu prostriedky na plnenie úloh vo verejnom
záujme. Takáto konkrétna úloha sa v zákone nenachádza.
TASR vstúpila do spoločného projektu s nemeckou DPA a francúzskou AFP s názvom “A Home for
Europe’s Agencies - Feasibility Study on the Establishment of a joint Newsroom of European News Agencies
in Brussels”. Cieľom projektu je vybudovať spoločný newsroom tlačových agentúr v Bruseli, ktorý by
garantoval kvalitné podmienky pre zúčastnené agentúry pri informovaní o dianí v európskych inštitúciách.
TASR uskutočnila sériu priamych rokovaní s generálnym riaditeľom DPA Petrom Kropschom k tejto téme a
stala sa strategickou súčasťou tohto projektu.
V oblasti inovácií pripravila agentúra projekt produktov zaznamenávaných dronom. V závere roka TASR
riešila administráciu a technologickú stránku problému, vrátané konzultácií a kooperácie s Dopravným
úradom SR. Prevádzku dronu chce agentúra začať na jar roku 2021.
TASR bola v hodnotenom období súčinná v trestnom konaní a na základe žiadosti vyšetrovateľa poskytla
všetky požadované vysvetlenia a informácie. Vyšetrovanie pokračuje. Agentúra odmietla akékoľvek
spochybňovanie svojej transparentnosti. TASR je zodpovedne spravovaná spoločnosť s dobrým kreditom
medzi verejnosťou i odberateľmi, nepodlieha tlaku a vykonáva svoju prácu slobodne a nezávisle.
Produkty TASR odoberajú napriek krízovým časom všetky relevantné médiá na Slovensku a významné
zahraničné agentúry. Žiaden veľký klient neodstúpil od zmluvy s TASR, ktorá je dnes agentúrou prvej
voľby. TASR má povesť dobrej značky a správy agentúry sú považované za férové, kvalitné informácie,
ktoré slúžia aj ako protiváha nekontrolovaným informáciám na sociálnych sieťach.
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SPRAVODAJSTVO
TASR v roku 2020 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.
Pohľad na uplynulý rok prinesie v budúcnosti bezprecedentné spomienky. Pre všetkých. Pre prácu
spravodajskej agentúry omnoho intenzívnejšie. Zabezpečovať kvalitné, rýchle, overené multimediálne
spravodajstvo nebolo nikdy také náročné ako v roku 2020. Koronakríza si vynútila zásadné zmeny
v organizácii práce a prinútila zmeniť zabehnutý workflow jednotlivých redakcií. Redaktorov niektorých
redakcií nútila viac pracovať na vlastných témach, iným zase aktuálne dianie nedovoľovalo ani na okamih
pracovať na nadstavbových materiáloch. Napriek ťažkostiam, neustálym zmenám, vyťaženiu a vyčerpaniu
je možné skonštatovať, že TASR v roku 2020 bezo zvyšku plnila svoju úlohu na mediálnom poli v SR. Zostala
dôveryhodným partnerom svojich odberateľov a verejnosti kontinuálne prinášala spravodajstvo, ktorému
mohla dôverovať.
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Domáca redakcia
Rok 2020 bol v mnohých ohľadoch mimoriadny, čo spôsobila najmä koronakríza. Tá si vyžiadala prakticky
všetky sily domácej redakcie (ďalej len DR), významne ovplyvnila jej fungovanie a pokrývanie udalostí
celonárodného i regionálneho významu. Rok bol bohatý na dôležité udalosti.
Začiatkom roka boli voľby do Národnej rady SR (29. 02. 2020), následne sa vymenila vláda, nastúpila
koronakríza, núdzový stav, výrazným spôsobom sa navýšil počet zásahov NAKA a s tým súvisiace
rozhodovania súdov. Okrem toho DR sledovala spoločensky významné súdne procesy, napríklad Kuciak. V
mohutnej miere zaznamenala prvé celonárodné testovanie, ďalšie typy testovaní aj nástup očkovania.
Denne prináša štatistiky ku koronakríze, informuje o vývoji na celoštátnej aj regionálnej úrovni, v
nemocniciach, DSS, školách a inde.
Okrem aktualít redaktori DR pripravili niekoľko nadstavbových seriálov, väčšinou z regionálneho
prostredia. Za mnohé treba spomenúť projekt DIVADLO2020, ktorý reflektoval rok divadla. Regionálni
redaktori v rámci neho ponúkli verejnosti na týždennej báze informácie o ochotníckych divadlách na
Slovensku. Počas leta a zimy zase priniesli sériu správ o živote a turizme v regióne. Letný aj zimný seriál sa
snažil poukázať na známe i menej známe miesta na Slovensku.
V roku 2020 DR vydávala aj seriál Mestá a obce (MOS), v ktorom v týždňovej periodicite približovala vždy
jednu obec na Slovensku. Seriál redakcia pripravuje už niekoľko rokov. Koronakríza však jeho tvorbu výrazne
obmedzila, multimediálne aj osobnostne (respondenti sa stránili kontaktu, telefonicky či mailom bol tiež
problém sa skontaktovať). Seriál je preto nateraz zastavený.
DR si napriek neštandardnej situácii a množstvu obmedzení po celý rok plnila svoje povinnosti, prinášala
rýchle, kvalitné, objektívne, overené a multimediálne spravodajstvo zo všetkých oblastí.
Aj organizačnú a personálnu situáciu v redakcii výrazne ovplyvnila koronakríza. Vyžiadala si opatrenia na
zabezpečenie zdravia redaktorov, ktorí preto mnohé udalosti pokrývali na diaľku, dlhodobo je umožnená
práca z domu. Redaktori sa pravidelne testujú a dôsledne dodržiavajú protiepidemické opatrenia.
DR po personálnych zmenách v predchádzajúcom období je v súčasnosti stabilizovaná a efektívna.
Cieľom uskutočnených a plánovaných zmien v redakcii je budovať kvalitný tím profesionálnych a skúsených
redaktorov, ktorí budú naďalej prinášať overené a objektívne fakty.

Ekonomická redakcia
Najzásadnejšou udalosťou v roku 2020 bola pre všetky oblasti, vrátane ekonomického spravodajstva,
globálna pandémia nového koronavírusu. Už jarné obmedzenia pohybu a sociálneho kontaktu zásadným
spôsobom ovplyvnili fungovanie ekonomík, a to predovšetkým v oblasti služieb. Uzavretie hraníc a výpadok
zahraničného dopytu zase výrazne vplývali na výrobný sektor. Po letnom uvoľňovaní došlo v priebehu
jesene k opätovnému zhoršeniu situácie a nástupu druhej vlny pandémie. Po dočasnom oživení ekonomík,
slovenskej aj globálnej, tak ďalšie obmedzenia opätovne negatívne ovplyvnili hospodársky vývoj.
V tejto súvislosti pokračovalo prijímanie opatrení na kompenzáciu negatívnych dopadov pandémie na
zamestnancov, živnostníkov, firmy. Postupne vznikli špeciálne formy štátnej pomoci v oblasti financií, daní,
odvodov, nájmov, cestovného ruchu či v doprave. Príslušná legislatíva sa pritom prijímala často
v zrýchlenom režime a v priebehu niekoľkých dní od návrhu prešla vládou aj parlamentom.
Ekonomická redakcia (ďalej len ER) sledovala a pokrývala všetky tieto aktivity. Okrem bežného
spravodajstva redaktori prinášali analytické materiály aj praktické rady z rôznych oblastí, aby uľahčili
verejnosti orientáciu v rýchlych a často nečakaných či nejasných zmenách.
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Vývoj na Slovensku bol vlani zároveň poznačený výmenou vlády. Ešte v kampani pred parlamentnými
voľbami kandidujúce strany predstavovali svoje programy a priority, ich predstavitelia o nich pravidelne
diskutovali. Spracovanie týchto tém dominovalo v tom čase aj v spravodajstve TASR, vrátane ekonomickej
redakcie.
Po voľbách, už v čase rozbiehajúcej sa pandémie, vznikala nová vláda, ktorá okrem reakcie na nový
koronavírus pripravovala kompletné programové vyhlásenie. Vymenili sa všetci ministri, predstavovali
priority v jednotlivých rezortoch a začali pracovať na personálnych zmenách a legislatívnych návrhoch.
Počas roka dochádzalo k zmenám vo všetkých oblastiach, dotkli sa financií, hospodárstva, sociálnych vecí,
dopravy, či eurofondov. Okrem schvaľovania prvého štátneho rozpočtu novej vlády sa rozbehli diskusie
o národnom pláne obnovy, na základe ktorého môže Slovensko získať dodatočné miliardy z európskych
zdrojov. Redaktori ekonomickej redakcie na dennej báze sledovali dianie vo zverených rezortoch, a to aj
v komplikovanom režime obmedzeného kontaktu s respondentmi.
V zahraničnom ekonomickom spravodajstve rovnako dominovala téma pandémie nového koronavírusu.
Ide o globálny fenomén, ktorý ovplyvnil všetky regióny a ekonomiky sveta. Vývoj v nich bol podobný ako
na Slovensku. Jarná vlna a obmedzenia s ňou súvisiace priniesli výrazný prepad ekonomík, nasledovaný
silným oživením. Návrat problémov koncom roka opäť utlmil ekonomickú aktivitu v celosvetovom meradle.
Prekladatelia ekonomickej redakcie sa tomuto vývoju venovali veľmi podrobne.
V závere roka definitívne skončilo prechodné obdobie súvisiace s odchodom Británie z EÚ. Do poslednej
chvíle prebiehali rokovania o možnom postupe a pravidlách, ktoré mali platiť už od Nového roka. V období
Vianoc došlo k dohode, ktorou sa predišlo najhorším pobrexitovým scenárom. Nevyriešila však všetky
otázky súvisiace s brexitom a táto téma zostáva predmetom diskusií a komplikácií aj naďalej.

Zahraničná redakcia
Spravodajstvo zahraničnej redakcie (ďalej len ZR) poznačila počas roka 2020 predovšetkým koronakríza.
Kým v priebehu prvého polroka dominovala najmä bilančná časť a zavádzanie opatrení, druhá časť roka sa
spravodajsky zameriavala skôr na výskum v súvislosti s vakcínou proti koronavírusu, na opatrenia
obmedzujúce jeho šírenie po svete a na cestovateľské obmedzenia.
Počas uplynulého roka však rezonovala i téma brexitu, prezidentských volieb v Spojených štátoch
amerických, v neposlednom rade aj vlna rasovo motivovaných protestov naprieč svetom, ktorú spustila
smrť Georgea Floyda.
ZR z dôvodu pretrvávajúcej pandémie pracovala v zmiešanom formáte, ktorý kombinoval prezenčný aj
dištančný spôsob práce. Napriek náročnosti situácie zvládla predmetné obdobie bez väčších problémov.
Redakcia disponuje naďalej stálymi spravodajcami v Bruseli a v Maďarsku. Ich práca sa taktiež v dôsledku
pandémie presunula do domáceho prostredia. Pracovné cesty sa počas celého roka 2020 takmer úplne
obmedzili.
Redaktori ZR prispeli do servisu okrem článkov i zvukovými záznamami či inými multimediálnymi
produktmi. Vzhľadom na to, že sa služobné cesty eliminovali rovnako ako sa tlačové konferencie presunuli
do online priestoru, audionahrávky sa týkali predovšetkým spravodajstva z Bruselu. Okrem toho TASR
ponúka vďaka zahraničnej agentúre DPA i zvuky v nemeckom jazyku.
ZR v neposlednom rade prináša informácie týkajúce sa Slovákov vo svete tzv. slovaciká, čo vyplýva zo
samotnej podstaty Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
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Anglický export
Sekcia spravodajstva TASR v anglickom jazyku venovala v roku 2020 najväčšiu pozornosť kľúčovým
udalostiam roka: februárovým voľbám do Národnej rady SR - spolu s predvolebnou kampaňou a
povolebným vývojom - a pandémii nového koronavírusu. Vo verejnom záujme zverejňovala správy o
aktuálnych opatreniach vlády a iných príslušných orgánov týkajúcich sa opatrení na zamedzenie šírenia
nákazy v SR. Tieto informácie umiestňovala aj na spravodajskú internetovú stránku v anglickom jazyku
NewsNow.tasr.sk za účelom širokej dostupnosti pre cudzojazyčnú verejnosť.
Medzi ďalšie výrazné témy patril súdny proces s obvinenými v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka,
zásahy Národnej kriminálnej agentúry pri vyšetrovaní podozrení zo závažných zločinov korupcie, udalosti
okolo zadržania a úmrtia bývalého prezidenta PZ SR Milana Lučanského, proces voľby nového generálneho
prokurátora a reformy v oblasti justície. Redakcia zaznamenala aj významné úspechy alpskej lyžiarky Petry
Vlhovej.
Spravodajské výstupy redakcie zahŕňajú aj denný spravodajský bulletin v anglickom jazyku Daily News
Monitor, výberový týždenný bulletin ekonomických správ Economy & Business a všeobecný týždenný
výberový bulletin Slovak Weekly News.
TASR v priebehu roka 2020 zmodernizovala spravodajské bulletiny z hľadiska produkcie i distribúcie, so
zameraním na modernejší vizuál, funkčné vylepšenia a detailnejšie obsiahnutie spravodajstva relevantného
pre jednotlivých klientov.

Maďarský exportný servis
Rovnako ako zahraničný a anglický exportný servis, aj ten maďarský počas roka 2020 poznačila
koronakríza. Výrazná väčšina správ sa venovala práve predmetnej téme. Ďalej v maďarskom servise
dominovali voľby do NR SR spolu s predvolenou kampaňou i povolebným vývojom. Okrem toho servis
neopomenul ani závažné súdne procesy, ktoré poznačili domácu politickú scénu, predovšetkým
pojednávanie s obžalovanými z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, okrem
iných súdnych pojednávaní, i zadržanie a úmrtie bývalého prezidenta PZ SR Milana Lučanského.
Okrem toho sa v servise objavili najdôležitejšie informácie o dianí na Slovensku s prihliadnutím na život
a udalosti týkajúce sa najväčšej národnostnej menšiny či významné športové úspechy Slovákov. Zdrojom
správ v maďarskom exporte je domáci, ekonomický a športový servis TASR. Klienti v ňom nájdu priemerne
15 - 20 správ denne. Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu počet správ výrazne prevažuje hornú
maximálnu hranicu vydaných správ. Počas víkendov alebo štátnych sviatkov pokrývajú redaktori i
mimoriadne udalosti, akými boli napríklad novoročné príhovory ústavných činiteľov prípadne ich ad hoc
vystúpenia. Okrem toho redaktori pravidelne pokrývajú dianie v Národnej rade SR a výstupy vlády SR.

Športová redakcia
Športová redakcia (ďalej len ŠR) zažila mimoriadne premenlivý spravodajský rok. V prvej fáze išlo o
extrémny prechod z mimoriadne nabitej do spravodajsky vyprázdnenej fázy. V prvých dvoch mesiacoch
2020 rezonovali výrazné a rozsiahle udalosti, najmä vo svete tenisu (Australian Open, či DC a FedCup v
Bratislave) a lyžovania, redakcia vysielala za špičkovými reprezentantkami svojich redaktorov do
zjazdárskych a biatlonových dejísk. Koronakríza zrušila alebo preložila väčšinu ďalších zásadných podujatí a
súťaží, čo bolo jedno z hlavných spravodajských portfólií v marci.
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ŠR od 12. marca prijala niekoľko opatrení s výhľadom viacmesačnej krízy na Slovensku a dlhodobej v
globálnom meradle. Z hľadiska servisu to bol najmä publicistický koncept kľúčovaný ako TÉMA. Udržala sa
silná aktuálna platforma redakcie, v kritickom období cca 50 dní vyšlo 46 spravodajských reportáží z BRIEFU
a 9 z FLEŠU. Servis v tomto intervale osviežil zvýšený počet topiek (zaujímavostí) a celkovo značná časť
aktualít a zaujímavostí vzišla z permanentného websurfingu.
Zásadný spravodajský koncept predstavovali flešovo-briefové reportáže z vládno-epidemiologických
tlačoviek k opatreniam v oblasti športu. Počnúc flešom 9. marca o zrušení všetkých športových podujatí na
Slovensku vydala ŠR viacdielny seriál k tejto problematike, reportáže niesli veľmi oceňované begraundy a
bohatú nadstavbu. Medzitým v podobnom formáte a dynamike vychádzali aj reportáže o konkrétnych
verdiktoch a opatreniach v popredných slovenských organizáciách. Tieto koncepty mali výrazne pozitívnu
odozvu v elektronických médiách (vďaka rýchlosti i výstavbe) a v tlači (vďaka komplexnosti a rozsahu).
V júni nastal postupný prechod medzi najkrízovejším intervalom v histórii sveta športu a jeho návratom
do čiastočného normálu. Redakcia v lete reštartovala svoj servis na pôvodnú platformu v daných
pandemických obmedzeniach. Jeseň bola nabitá doháňaním presunutých akcií a v druhej vlne pandémie
dostali najväčšie súťaže výnimku. Toto obdobie bolo v znamení bojov slovenskej futbalovej reprezentácie
na dvoch frontoch. Redaktori ŠR v prísnych hygienických podmienkach a sériovo testovaní sa v piatich
fázach spravodajsky venovali tímu, ktorý napokon postúpil na majstrovstvá Európy.
Zložité okolnosti sprevádzali aj vyslaných redaktorov na zahraničných služobných cestách v dejiskách
alpského Svetového pohára. TASR ako jediné médium sprevádzalo výnimočnú reprezentantku Petru Vlhovú
na všetkých destinačne dostupných podujatiach. Úplný záver roka bol tiež v znamení bohatej publicistickej
a bilančnej tvorby, redakcia ponúkla svojim odberateľom rozsiahle chronológie a prehľady na rozmanitej
tematickej škále.

Obrazová a video redakcia
Obrazová redakcia (ďalej len OR) rok 2020 naplnila prácou, ktorá sa od nej očakávala. Fotoreprtéri a
videoredaktori boli bezprostredne a osobne na všetkých najdôležitejších politických, športových, kultúrnych
podujatiach a každodenne prinášali reportáže z opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu z celého
územia Slovenska.
Ešte pred rozšírením koronavírusu redakcia podrobne zaznamenala parlamentné voľby vo všetkých
krajoch SR, volebné akty ústavných činiteľov a predsedov relevantných politických strán, voľby v ústavoch
sociálnej starostlivosti, nemocniciach, v rómskych osadách, v mestách a obciach, následné rokovania o
zostavení novej vlády a ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR - niektoré z kľúčových podujatí OR
pokrývala exkluzívne a ako POOL dodávala aj do svetových agentúr.
Počas celého roka redaktori boli pri všetkých najdôležitejších rozhodnutiach súdov a zásahov NAKA v
kauzách vraždy J. Kuciaka a jeho snúbenice, falšovania televíznych zmeniek, v kauze M. Kotlebu, zadržaných
sudcov, protidrogovej činnosti, zadržania bývalých policajných funkcionárov Lučanského, Hraška, Gašpara,
Makóa, šéfa špeciálnych prokurátorov Kováčika, podnikateľov Kollára, Haščáka, Kvietika a ďalších.
Fotoreportéri OR na foto, video a stream zaznamenali voľbu generálneho prokurátora, redakcia
pokrývala všetky zasadania vlády SR a Národnej rady SR.
OR sa venovala aj mimopolitickým a koronavírusovým témam - štrajku autodopravcov na začiatku roka,
dôsledkom jarných mrazov na úrodu, výstavbe diaľničných úsekov, rekonštrukcii ciest a najmä výstavbe D4
R7.
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V kultúre najviac pozornosti venovali redaktori skúškam a premiéram v SND, štátnom divadle v Košiciach,
v divadle Aréna, v DAB v Nitre. Zachytili aj rekonštrukciu a výstavy v SNG, nové výstavy v SNM, ktoré aj
napriek opatreniam boli nainštalované a divadelné skúšky sa konali.
Športové dianie tradične ovládli najmä ligové zápolenia v hokeji, basketbale, futbale, volejbale a
hádzanej. Tenisové zápasy v DC a v Pohári federácie.
Do zahraničia redaktori OR vycestovali predovšetkým na SP v lyžovaní s P. Vlhovou do Semmeringu,
Flachau, Lechu a Soldenu. TASR ponúkla aj fotografie zo Zimnej olympiády mládeže v Lausanne vďaka
spolupráci so SOŠV.
Po celý uplynulý rok boli všetky podujatia v SR a v zahraničí poznamenané dôsledkami pandémie
koronavírusu. Napriek tomu foto a videoreportéri OR boli v istých momentoch jediní na prvých zasadaniach
Národnej rady SR, vlády SR, na pandemických komisiách a zasadaniach krízového štábu. Na foto, video a
stream redakcia každý deň prinášala reportáže zo spomínaných rokovaní, plošného testovania, očkovania,
dôsledkoch opatrení na infraštruktúru, občanov, podniky, život miest a obcí.
Okrem aktualít redakcia priniesla svoje témy a miniseriály ako letoviská, hrady a zámky z paluby lietadla,
zimné strediská bez ľudí. V spolupráci s domácou redakciou sa aktívne podieľala na témach a projektoch Leto, Zima, Divadlo a podobne.
Redaktori za minulý rok vycestovali na zahraničné cesty s predsedom Národnej rady SR B. Kollárom do
Rakúska, s premiérom I. Matovičom na viaceré samity V4 v ČR, Poľsku. Prezidentku Zuzanu Čaputovú nafotili
pri prijatiach a pri rokovaniach o dôsledkoch a riešeniach koronakrízy s vedcami, lekármi, kultúrnou obcou,
politikmi, pri prijatí prezidenta Rakúska v Pezinku, prezidenta Slovinska v júli, prezidenta Ukrajiny v
septembri.
Okrem týchto štandardných aktivít redakcie vedúci obrazovej redakcie zorganizoval výstavu leteckých
fotografií z jedinečného projektu TASR - Rodinné striebro. Tento seriál priniesol fotografie z lietadla na
slovenské dominanty a cez výber fotografií na výstave si ho mohli pozrieť návštevníci historickej radnice na
námestí Banskej Bystrice. Táto výstava má ambíciu byť putovnou po uvoľnení opatrení.
Vedúci OR Michal Svítok mal počas roka 2020 viacero prednášok pre študentov stredných a vysokých
škôl o fungovaní OR a práci spravodajského fotoreportéra. V roku 2020 sa začal aj projekt v spolupráci s
SOŠV kde sú reportéri TASR Michal Svítok a Martin Baumann lektormi pre študentov v Programe športovej
žurnalistiky.

Redakcia dokumentačných databáz
Rok 2020 priniesol do Redakcie dokumentačných databáz (ďalej len RDD) niekoľko zásadných zmien
obsahových aj personálnych. Podmienila ich - podobne ako v iných redakciách i v celej spoločnosti pandémia nového koronavírusu. Ekonomické dopady pandémie si vyžiadali personálne zmeny, v rámci
ktorých sa znížil počet zamestnancov. Pandémia koronavírusu sa stala prioritnou udalosťou v rámci
spravodajstva TASR. RDD tento aktuálny servis dopĺňala vydávaním dokumentačných správ a materiálov.
Išlo predovšetkým o Chronológie udalostí spojených s koronavírusom a opatrení proti jeho šíreniu
plus ďalšie dokumentačné materiály. Prácu s dokumentmi (najčastejšie aktuálne opatrenia Vlády SR, Úradu
verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR a ďalších inštitúcií). Tieto dokumenty RDD
pripájala v originálnej alebo zredigovanej podobe vo forme príloh k aktuálne vydávaným správam.
Druhým faktorom, ktorý ovplyvnil podobu servisu RDD boli parlamentné voľby 29. februára 2020 a od
nich sa odvíjajúce udalosti, z ktorých vyplynula potreba publikovať dokumentačné materiály.
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Dokumentačné materiály k samotným voľbám (napr. volebná legislatíva, rekapitulácia predošlých volieb
a ich výsledkov, profily nových členov vlády, členov vedenia Národnej rady SR a ďalších verejných
funkcionárov, RDD tiež sledovala obsadenie ďalších významných verejných funkcií (Ústavný súd SR,
Generálny prokurátor, špeciálny prokurátor a ďalšie.).
Tretím významným faktorom, ktorý zmenil charakter servisu RDD bolo intenzívne pokračovanie súdnych
a kriminálnych prípadov, ku ktorým bolo opäť potrebné vydávať množstvo dokumentačných materiálov
a chronológií.
RDD vydávala dokumentačné správy a materiály ku kľúčovým zahraničnopolitickým udalostiam,
z ktorých možno spomenúť: Voľby v USA (dokumentačné materiály, chronológie a profily), protesty
v Bielorusku, konflikty v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu - Arménsko a Azerbajdžan, voľby
v európskych štátoch a pod. Tento segment dopĺňajú chronológie k aktuálnym udalostiam - zemetrasenia,
nehody, letecké havárie, teroristické útoky a pod...
RDD sa v roku 2020 zamerala aj na vytváranie balíkov správ - buď ku kľúčovým témam spomenutým
vyššie (Voľby USA a pod.), alebo išlo o tematické seriály: LETO2020 - V rámci cyklu RDD pripravila súbor
správ predstavujúcich jednotlivé regióny Slovenska, ZIMA2020 - Podobne išlo o správy predstavujúce
jednotlivé regióny Slovenska, HOAX - V spolupráci s AFP sa TASR pravidelne venuje odhaľovaniu
a vysvetľovaniu nebezpečných hoaxov a dezinformácií, DIVADLO2020 - Cyklus profilov osobností
slovenského divadla, Koncoročné chronológie - z najrôznejších oblastí s akcentom na udalosti spojené so
šírením koronavírusu, ale aj iné témy (domáce násilie, duševné zdravie, klimatická zmena, životné
prostredie, astronomické a vedecké zaujímavosti, udalosti mediálneho sveta).
Pravidelnou súčasťou servisu RDD sú výročia historických udalostí, ktoré sa redakcia snaží obohacovať
o nové témy a pohľady: Vznik Solidarity, výročia kľúčových udalostí v Česko-Slovensku v roku 1990 (prvé
slobodné voľby, kompetenčný zákon, návšteva Jána Pavla II.), výročie zjednotenia Nemecka, 50 rokov od
schválenia Poučenia z krízového vývoja, výročie útoku na nemeckom Oktoberfeste, iracko-iránska vojna
a pod. Súčasťou servisu sú pripomenutia významných, zaujímavých, ale aj tragických udalostí dávnej
histórie i nedávnej minulosti.
RDD pripravovala aj profily významných osobností pri príležitosti ich výročí. Ak išlo o životné jubileá
žijúcich osobností, do správ zväčša zakomponovala aj ich vyjadrenia (Daniel Hevier a ďalší...).
Dokumentačné materiály k sviatkom a významným dátumom - Veľkonočné sviatky, Vianoce, prechod
z letného času na stredoeurópsky a naopak, pamätné dni a podobne.
Pravidelný servis RDD pozostáva z každodenných rubrík (historický kalendár Slovensko, historický
kalendár svet, okrúhle výročia, meno).
RDD pripravovala aj publicistické témy (kométa NEOWISE, slovenské snímky ocenené v NASA) a
rozhovory (Igor Piačka, Fedor Malík). Redakcia v rámci multimediálnych produktov pripravovala skeny
fotografií z fotoarchívu, grafické a tabuľkové prílohy k správam (prieskumy verejnej mienky a pod.), alebo
zvukové materiály (pravidelný monitoring servisu nemeckej agentúry DPA).
Nová situácia v roku 2020 aj nové témy motivovali RDD k posunu od pravidelných a vopred pripravených
správ smerom k schopnosti aktuálne zareagovať a vytvárať dokumentačné materiály k udalostiam, ktoré si
to vyžadujú. Takisto RDD posilnila svoju schopnosť pripravovať tematické balíky správ ku kľúčovým témam.
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TERAZ MEDIA
TASR v závere júna 2020 prevzala spoločnosť Teraz Media, a.s. a stala sa jej 100 % vlastníkom. Eliminovala
sa tým prítomnosť súkromného kapitálu vo verejnoprávnom priestore.
Rozhodnutím jediného akcionára boli vytvorené nové orgány spoločnosti z radov zamestnancov TASR,
ktorí funkcie v predstavenstve a dozornej rade vykonávajú bezodplatne. Teraz Media, a.s. patrí
verejnoprávnej agentúre a jej hlavným poslaním je prinášať rýchle, faktické a vyvážené informácie pre
koncových užívateľov: občanov prostredníctvom webov, mobilných aplikácií, živých prenosov, televíznych
diskusných relácií.
Prevzatím TM vyvrcholilo dvojročné úsilie TASR o vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Významným
míľnikom v tomto rokovaní bolo mimoriadne valné zhromaždenie na podnet TASR v auguste roku 2019, ktoré
rozhodlo o príprave krokov pre prevzatie Teraz Media v nasledujúcom období.
Generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala na zasadnutí Správnej rady 23. júna 2020 informoval jej členov
o podnikateľskom zámere TASR v súlade s § 4 ods. 2 zákona o TASR, obsahom ktorého je nadobudnutie
akcií spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s. vo výške 50 % od akcionára IMPRE MEDIA, v dôsledku čoho sa TASR
stane jediným akcionárom dcérskej spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s.
GR oboznámil členov rady so situáciou v spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s., projektom ďalšieho fungovania
spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s., s obsahom plánovanej akvizície, ktorá spočívala v odplatnom nadobudnutí
akcií spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s. vo výške 50 % od vtedajšieho akcionára IMPRE MEDIA, a.s. za 1 EURO,
poskytnutí finančnej podpory spoločnosti TERAZ MEDIA, a.s. za účelom následného vysporiadania
a urovnania záväzkov TERAZ MEDIA, a.s. voči IMPRE MEDIA, a.s. vo výške 131 090 EUR.
Správna rada bola oboznámená s obsahom návrhu súvisiacich dokumentov a následne jednohlasne
prijala uznesenia, ktorými schválila zámer i procesný postup akvizície.
TM v rukách TASR prešla významnými zmenami. Orgány spoločnosti obsadili zamestnanci TASR, ktorí
vykonávajú túto agendu bezplatne. Tablet TV prešla rebrandingom a premenovala sa na TASR.TV s cieľom
lepšieho využitia synergie a značky TASR. TASR.TV prináša živé prenosy podujatí, ktoré dosahujú cez pol
milióna videní, buduje svoj you tube kanál a patrí k významným producentom živých prenosov tlačových
konferencií, ale i vlastných relácií a prenosov pre štátne inštitúcie.
Živé prenosy sú dostupné na stránke www.tasr.sk aj s embed kódom. V tejto sekcii je možnosť pre
odberateľov použiť embed a ponúknuť živé vysielanie na svojom webe. Projekt je v beta verzii, agentúra ho
plánuje v budúcnosti sprístupniť ako nový agentúrny produkt.
Synergia TASR a TM sa ukázala ako efektívna aj pri postupnom budovaní živých prenosov z regiónov, kde
naďalej pokračuje technologické a personálne zahusťovanie jednotlivých oblastí.
TM skončila rok 2020 s plusovým hospodárskym výsledkom vo výške 167 698 EUR. Informácie
o hospodárení sú podrobne spracované v účtovnej závierke.

Weby:
Web Teraz.sk a ďalšie weby TASR priniesli všetky podstatné informácie o dianí doma i v zahraničí pre
občanov, ktoré boli dostupné bezodplatne. Rok 2020 prebehol na spravodajských webových portáloch TASR
predovšetkým v znamení dvoch hlavných tém. Prvou boli parlamentné voľby a následná výmena moci na
úrovni parlamentu a vlády, etablovanie nových tímov na ministerstvách a postupné rozvíjanie politík novej
vlády v jednotlivých rezortoch. Druhou top témou bola epidémia nového koronavírusu a s ňou súvisiace dve
pandemické vlny, zdravotné, sociálne a ekonomické následky krízy, ktorú epidémia spôsobila.
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Rok 2020 bol zároveň rokom výrazného nárastu návštevnosti portálov. Priemerná návštevnosť portálu
Teraz.sk bola na úrovni takmer 740 000 reálnych užívateľov mesačne podľa AIM monitora (900 000
používateľov podľa Google Analytics), čo sú historicky najvyššie čísla.
V marci 2020 to bolo podľa AIM monitora 1 012 955 reálnych užívateľov a podľa Google Analytics
dokonca 1 277 010 používateľov. Pre porovnanie, najvyššiu návštevnosť v roku 2019 dosiahol portál
Teraz.sk v decembri na úrovni 617 530 reálnych užívateľov podľa AIM monitora a 677 092 používateľov
podľa Google Analytics.

Rok 2020 podľa mesiacov

AIM monitor

Google Analytics

(real users)

(používatelia)

január

667 289

748 058

február

654 882

693 892

1 012 955

1 277 010

apríl

733 257

906 274

máj

723 497

857 278

jún

631 613

739 843

júl

688 016

788 341

august

672 362

786 607

september

765 760

927 764

október

823 181

1 021 880

november

763 755

997 435

december

684 330

885 953

marec

Prvý polrok 2020
Kľúčovou spravodajskou témou portálov TASR v prvom polroku 2020 bolo v domácej aj zahraničnej
politike prekonávanie pandémie COVID-19 a v domácej politike parlamentné voľby, zostavovanie vlády a jej
prvé kroky vo funkcii.
Obidve kľúčové témy akcelerovali návštevnosť portálu Teraz.sk tak, že dosiahla vôbec najvyššie čísla vo
svojej histórii.
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Počet reálnych užívateľov Teraz.sk v prvom polroku 2020

TERAZ.SK (RU)
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január

február

marec

apríl

máj

jún

667 289

654 882

1012955

733 257

723 497

631 613

Google Analytics (používatelia) 748 058

693 892

1277010

906 274

857 278

739 843

AIM monitor (real users)

AIM monitor (real users)

Google Analytics (používatelia)

Portály Teraz.sk a Tablet.tv v priebehu volieb prinášali kompletné volebné spravodajstvo TASR doplnené
o televíznu publicistiku Tablet.tv a textové publicistické výstupy Teraz.sk, ONLINE články Teraz.sk, minútu
po minúte prinášajúce dianie z volebného dňa a prvého dňa po voľbách, ako aj banner v hornej časti stránky
Teraz.sk, ktorý v reálnom čase ukazoval dáta zo Štatistického úradu.
Na portáli Teraz.sk bola vytvorená špeciálna volebná sekcia, v ktorej bolo k 10. marcu viac ako 650 správ
a stále pribúdajú ďalšie týkajúce sa povolebných rozhovorov.
Okrem toho sa volebnej téme portál spravodajsky venoval aj v sekciách Slovensko a Regióny a kritickú
reflexiu volieb bolo možné nájsť aj v sekcii Publicistika.

TABLET.TV zosumarizovala v téme Parlamentné voľby 2020 viac 40 televíznych výstupov, od
predvolebných diskusií až po priame vstupy z centrál politických strán v priebehu volebnej noci a priame
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vstupy z volebného štúdia Tablet.tv, kde výsledky exit pollov a neskôr priebežné výsledky samotných volieb
analyzoval publicista Juraj Hrabko.
Na banneri v čele stránky Teraz.sk sa v predvolebnom čase dali nájsť aktuálne správy TASR a Teraz.sk
v volebnou tematikou vrátane technických informácií o voľbách, kandidátnych listín jednotlivých politických
strán, ako aj odpočítavanie času, ktorý do volieb ostáva.
V priebehu volebného dňa sa odpočítavanie zmenilo a ukazovalo voličom, koľko času im ostáva do
zatvorenia volebných miestností.
V priebehu volebnej noci časový raster ukazoval aktuálne percento spočítaných hlasov a po voľbách
výšku volebnej účasti.

Vo vnútri banneru v reálnom čase naskakovali priebežné výsledky volieb a menilo sa poradie strán podľa
toho, ako na tom boli danom momente.
Napokon boli priebežné informácie o výsledkoch volieb nahradené definitívnymi.
Portál Teraz.sk reagoval na nástup epidémie nového koronavírusu tým, že výrazne zmenil svoju
štruktúru. V hornej časti stránky Teraz.sk bol k dispozícii súhrn ONLINE článkov, ktoré každý deň krízy
mapovali jej vývoj v reálnom čase minútu po minúte a vstup na stránku Ministerstva zdravotníctva SR
korona.gov.sk.
V hornej časti stránky bol umiestnený aj vstup k chronologicky najnovším informáciám venovaným tejto
téme a banner so sekciou venovanou špeciálne problematike dôchodcov.
Na portáli bola zriadená nová sekcia Koronavírus, ktorá bola na stránke zaradená ako prvá, až za ňou
nasledovali správy zo Slovenska a zahraničia.
V tejto sekcii bola aj zložka SAV radí, ktorú napĺňala TASR na základe spolupráce so Slovenskou
akadémiou vied.
Téme nového koronavírusu sa Teraz.sk venovala aj v sekcii Publicistika a to jednak v televíznej forme
prostredníctvom materiálov Tablet.tv, jednak vo forme komentárov, rozhovorov a analýz vlastných
autorov Teraz.sk.
V priebehu prvého polroka 2020 portál Teraz.sk podporil špeciálnou sekciou Rok slovenského divadla
2020 a prostredníctvom bannera prelinkovaného na aktuálnu tému 75. výročie oslobodenia
Československa.
V júni 2020 Teraz.sk spustil novú tému Leto na Slovensku, ktorú plnil správami TASR z cyklu Leto2020.
Cieľom témy je upozorniť ľudí v čase pokračujúcej koronakrízy na možnosti dovolenky v domácom
prostredí.
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Druhý polrok 2020
Najdôležitejšou témou verejného diskurzu v druhom polroku 2020 bola epidémia nového koronavírusu,
ktorá najmä v jesenných mesiacoch eskalovala spolu s druhou vlnou šírenia ochorenia COVID-19.
V závere roka parlament prijal dôležité ústavné zmeny a prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala do
funkcie generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorého veľkou väčšinou 132 hlasov zvolila Národná rada
SR.
Najvýznamnejšími témami zahraničnej politiky bol brexit a voľby prezidenta USA.
Dôležitou inováciou II. polroka 2020 na portáloch TASR bol rebranding TABLET.TV na TASR.TV a spustenie
systému priamych prenosov TASR TV. Okrem portálu TASR TV sú publikované na agentúrnej stránke Tasr.sk
a portáli Teraz.sk. Na agentúrnej stránke majú klienti TASR k dispozícii aj embed kód, s pomocou ktorého
môžu priamy prenos preberať na vlastnú internetovú stránku.
Vytvorený systém umožňuje TASR realizovať priamy televízny prenos udalosti alebo zverejnenie tlačovej
konferencie organizovanej v online priestore. Výstup je pre širokú verejnosť k dispozícii na portáloch TASR
TV a Teraz.sk a pre klientov agentúry na portáli Tasr.sk.
Aj keď bol systém v roku 2020 zatiaľ v skúšobnej BETA verzii, popri prenosoch kľúčových politických
udalostí už zverejnil aj komerčné vysielanie.

Návštevnosť portálov
Priemerná návštevnosť portálu Teraz.sk bola v druhom polroku, rovnako ako v prvom polroku 2020, na
úrovni takmer 740 000 reálnych užívateľov mesačne podľa AIM monitora (900 000 používateľov podľa
Google Analytics), čo sú historicky najvyššie čísla.
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Počet reálnych užívateľov Teraz.sk v druhom polroku 2020
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Najúspešnejším mesiacom druhého polroka z tohto pohľadu bol október, kedy portál navštívilo 823 181
reálnych užívateľov podľa AIM monitora (1 021 880 používateľov podľa Google Analytics). Pre porovnanie,
najvyššiu návštevnosť v druhom polroku 2019 dosiahol portál Teraz.sk v decembri na úrovni 617 530
reálnych užívateľov podľa AIM monitora a 677 092 používateľov podľa Google Analytics.
Koronavírus
Kľúčovou témou druhého polroka 2020 boj s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.
Portál Teraz.sk na ňu reagoval systematickými opatreniami. Bola vytvorená téma „Koronavírus“, ktorá
agreguje všetky správy vydané v rôznych sekciách Teraz.sk s týmto kľúčovým slovom.
V čase od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 vyšlo v tejto téme celkovo 7 554 správ.
Portál vytvoril aj špeciálne ad hoc sekcie Koronavírus a Testovanie, ktoré boli na stránke umiestňované
v kľúčových obdobiach. V čase prvého celoslovenského celoplošného testovania bola ako prvá na stránke
Teraz.sk umiestnená sekcia Testovanie a až za ňou nasledovali Správy, Šport a ostatné sekcie portálu.
Priestor v čele stránky, ktorý v inom čase využívame na propagáciu ďalších internetových portálov TASR,
sme v druhom polroku 2020 poskytli na podporu informačných stránok korona.gov.sk a somzodpovedny.sk.
Na tieto stránky sme prelinkovali bannery v pravom a ľavom hornom rohu stránky Teraz.sk. V ľavom rohu
pod nadpisom Testovanie a anotáciou „Informácie o testovaní na stránke somzodpovedny,sk“ a v pravom
s nadpisom Koronavírus a Slovensko s anotáciou „Informácie a platné opatrenia na stránke korona.gov.sk“.
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Téme koronavírusu, ale aj ďalším kľúčovým témam druhého polroka 2020 sa portály Teraz.sk a TASR TV
venovali aj nad rámec spravodajstva TASR, vo forme publicistickej reflexie v televíznych diskusiách TASR TV
a v sekcii Publicistika na portáli Teraz.sk.
TASR.TV
TERAZ MEDIA, a.s. priniesla v roku v 2020 v rámci TASR TV, popri svojej štúdiovej tvorbe a externých
projektoch aj živé prenosy z tlačových konferencií, brífingov, vyhlásení a iných spoločensky dôležitých
výstupov.
Spolu odvysielala viac ako 675 živých prenosov z terénu, ktoré spolu prekonali hranicu 10 miliónov
zhliadnutí a dosah 30 miliónov. Najsledovanejšie zaznamenali cez pol milióna videní. Viac ako 300 vysielaní
bolo podnetom k rozsiahlej diskusii a priamo pod videom zaznamenali nad 100 komentárov. Z toho viac ako
60 vysielaní malo cez 500 komentárov. Najaktívnejšie diskusie prekročili hranice 3 - 4 tisíc komentárov. Živé
prenosy dosahovali aj pozoruhodné interakcie, ktorých bolo dokopy takmer 126 tisíc a viac ako 70 videí ich
dosiahlo nad tisíc.
V uplynulom roku sa TM zamerala aj na budovanie silnejšieho zázemia na sociálnych sieťach. Nasadením
základných marketingových nástrojov sa lepšie identifikovala cieľová skupina a podarilo sa zabezpečiť
kontinuálny rast nielen na kľúčovej FB stránke tasr.TV.
V roku 2020 bol tiež zreformovaný youtube kanál TASR TV, ktorý začal intenzívne slúžiť ako podporný
marketingový nástroj k existujúcemu webu teraz.sk a tasrtv.sk. Zameriava sa na postupné budovanie
publika a snaží sa získať náročnejšieho užívateľa internetu. Tento cieľ sa darí napĺňať, o čom svedčí
mimoriadne vysoká miera udržania publika a narastajúci počet aktívnych odberateľov.
V októbri TERAZ MEDIA, a.s., reagovala na výzvu Ministerstva kultúry na predkladanie ponúk na
technické zabezpečenie verejného vypočutia uchádzačov výberového konania. Ministerstvo akceptovalo
cenovú ponuku a v decembri TASR TV zrealizovala živé prenosy z troch verejných vypočutí - štatutárov
Technického múzea, SND a Kunsthalle.
V septembri sa uskutočnil rebranding TABLET.TV na TASR.TV. S tým súviselo premenovanie nielen
webového portálu, ale aj ďalších informačných platforiem - facebookových stránok a youtube kanálu.
V októbri sa v TASR TV uskutočnilo školenie regionálnych spolupracovníkov, ktorí začali prinášať živé
prenosy z regiónov.
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HODNOTENIE ÚLOH VO VEREJNOM ZÁUJME

Vecné vyhodnotenie
V roku 2020 plnila TASR úlohy v zmysle zriaďovateľského zákona a v zmysle podmienok Zmluvy o
poskytovaní služieb vo verejnom záujme č. MK - 2/2020/M v znení Dodatku č. 1 č. MK - 14/2020/M a
Dodatku č. 2 č. MK - 27/2020/M a dodatku č. 3 č. MK-78/2020/M uzatvorenej na základe § 6 ods. 2 zákona
č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
TASR 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.
Agentúra vykonávala v roku 2020 v súlade s § 3 ods. 5 zákona v rámci hlavnej činnosti tieto služby vo
verejnom záujme:
a) vydávala v úplnom znení vyhlásení prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky,
Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných
ústavných činiteľov, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných
orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú,
b) informovala o stanoviskách a oznámeniach prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej
republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky,
iných ústavných činiteľov, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky, Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných
orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú,
c) informovala o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej moci, rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, ak o to požiada
príslušný ústredný orgán štátnej správy alebo orgán verejnej moci, ktorý nemá nadriadený
ústredný orgán štátnej správy,
d) zhromažďovala a sprístupňovala informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a
aktivitách orgánov Európskej únie,
e) vyhľadávala a spracovávala informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických
a športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích
jazykoch,
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f)

uchovávala a sprístupňovala zhromaždené informácie,

g) zhromažďovala a sprístupňovala databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a
videozáznamov v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely.
Vykonávanie služieb vo verejnom záujme agentúra zabezpečila prostredníctvom svojich redakcií:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

domácej redakcie,
obrazovej a video redakcie,
zahraničnej redakcie,
športovej redakcie,
ekonomickej redakcie,
redakcie dokumentačných databáz,
úseku informačných technológií.

V súlade s § 5 ods. 13 zákona agentúra 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.
Dominantnou informačnou agendou sa v roku 2020 stalo informovanie o pandémii COVID-19. Táto téma
rezonovala skoro vo všetkých oblastiach života. V roku 2019 vydala TASR v domácom a zahraničnom servise
v kategórii „zdravie“ 2 652 správ, v roku 2020 počet správ stúpol na 14 149.
Pandémia COVID-19 potvrdila význam pravdivých informácií z rozpoznateľných zdrojov, ktoré sú
postavené na overených faktoch. Pandémia zvýraznila potrebu verejnoprávnej tlačovej agentúry, ktorá
spolupracuje s kvalitnými partnerskými tlačovými agentúrami vo svete, zabezpečuje informácie 24 hodín
denne, sedem dní v týždni.
V dobe sociálnych sietí je dôležitá verejnoprávna agentúra, ktorej správam sa dá dôverovať, pretože sú
postavené na faktoch a jasných zdrojoch a vytvárajú protiváhu hoaxom a fake news. TASR v spolupráci
s francúzskou agentúrou AFP pripravuje a zverejňuje cyklus o hoaxoch, ktoré sa vyskytujú alebo zasahujú
slovenský kontext.
V rámci služby verejnosti a služby vo verejnom záujme TASR tvorí a distribuuje aktuálne, vyvážené správy
bez ohľadu na ich komerčnú hodnote, na zabezpečenie informačných potrieb občanov v zmysle ústavy.
Informácie TASR odoberajú a zverejňujú všetky relevantné spravodajské i nespravodajské televízie, tlačené
médiá, rádiá, online médiá. Informácie poskytuje TASR aj zmluvným zahraničným agentúram. Aj vďaka
informáciám TASR, ktoré sú voľne prístupné na webovom sídle TASR, na jeho webových projektoch,
mobilných aplikáciách i v Zóne verejného záujmu, majú občania dostatok informácií pre slobodné utváranie
názorov.
TASR zaznamenala okrem dominantnej témy, koronakrízy aj všetky podstatné udalosti doma
i v zahraničí, v politike, ekonomike, kultúre či športe. Priestor dostali parlamentné voľby, zostavovanie
novej vlády, programové vyhlásenie novej vlády, ekonomické témy kompenzácie následkov koronakrízy,
tvorba plánu obnovy, iniciatívy polície a NAKA, súdne procesy, dianie v parlamente, voľba generálneho
prokurátora, ekonomické balíky pomoci, rozhodnutia orgánov Európskej únie, protesty v Bielorusku, voľby
v USA, Brexit, témy z regiónov Slovenska, agendy z inštitúcií Európske únie, ale i dianie svetového pohára
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lyžovaní či výkony našej futbalovej reprezentácie. Nechýbali projektové informácie k Roku divadla,
informácie o Slovensku v rámci projektu Leto2020 či informácie súvisiace s Brexitom.
Informácie agentúra vydávala v slovenskom jazyku, ale i anglickom a maďarskom jazyku. Informácie boli
textové, zvukové, fotografie a video. Významne rezonovali živé prenosy podujatí, ktoré nachádzajú stále
väčšie publikum.
TASR má vytvorené špeciálne tímy, ktoré prinášajú inojazyčné spravodajstvo, má stáleho spravodajcu
v Bruseli, spravodajcu pre Maďarsko a zmluvy s vyše 25 zahraničnými agentúrami.
Agentúra zverejňovala správy pre verejnosť na svojom webovom sídle www.tasr.sk, v zóne verejného
záujmu i na svojich koncových médiách (teraz.sk, newsnow.sk, skolske.sk...) a mobilných aplikáciách.
Informácie na koncových médiách TASR sú poskytované bezodplatne.

Rozsah služieb vo verejnom záujme:
1. Služba vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona
Vydávanie v úplnom znení vyhlásení prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky,
Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov,
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie
súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú.
Vyhodnotenie plnenia služby:
Tlačová agentúra vydávala v úplnom znení vyhlásenia oprávnených subjektov. Paralelne sa tieto
informácie vydávali v špeciálnej databáze „Zóna verejného záujmu“ na webstránke agentúry, zobrazované
sú na webe teraz.sk. Vydané vyhlásenia sú verejnosti prístupné a uchovávajú sa v chronologickej časovej
následnosti v databázach agentúry.
Vyhlásenia TASR vydávala podľa požiadaviek oprávnených subjektov. Službu agentúra zabezpečovala
nepretržite počas celého roku 2020.
2. Služba vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona
Informovanie o stanoviskách a oznámeniach prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky,
Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov,
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie
súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú.
Vyhodnotenie plnenia služby:
Tlačová agentúra informovala o stanoviskách a oznámeniach oprávnených subjektov v rámci svojich
servisov. Paralelne sa tieto informácie vydávali v špeciálnej zložke „Zóna verejného záujmu“ na webstránke
agentúry i na koncovom spravodajskom webe teraz.sk. Vydané vyhlásenia sú verejnosti prístupné
a uchovávajú sa v chronologickej časovej následnosti v databázach agentúry.
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Informácie o stanoviskách a oznámeniach TASR vydávala podľa požiadaviek oprávnených subjektov.
Službu agentúra zabezpečovala nepretržite počas celého roku 2020.
3. Služba vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 5 písm. c) zákona
Informovanie o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej moci, rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, ak o to požiada príslušný ústredný
orgán štátnej správy alebo orgán verejnej moci, ktorý nemá nadriadený ústredný orgán štátnej správy.
Vyhodnotenie plnenia služby:
Tlačová agentúra informovala v svojich servisoch o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej
moci, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, ak o to
požiadal príslušný ústredný orgán štátnej správy alebo orgán verejnej moci. Paralelne sa tieto informácie
vydávali v špeciálnej zložke „Zóna verejného záujmu“ na webstránke agentúry a na spravodajskom webe
teraz.sk. Vydané vyhlásenia sú verejnosti prístupné a uchovávajú sa v chronologickej časovej následnosti
v databázach agentúry.
Informácie o stanoviskách a oznámeniach TASR vydávala podľa požiadaviek oprávnených subjektov, a to
v čase, v ktorom o to požiadali.
Službu agentúra zabezpečovala nepretržite počas celého roku 2020.
V roku 2020 vydala TASR spolu vyše 5 000 správ - informácií (vyhlásení, oznámení, stanovísk).
4. Služba vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 5 písm. d) zákona
Zhromažďovanie a sprístupňovanie informácií o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach
a aktivitách orgánov Európskej únie.
Vyhodnotenie plnenia služby:
Agentúra zhromažďovala informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách
orgánov Európskej únie hlavne prostredníctvom svojich zamestnancov, externých spolupracovníkov,
stáleho spravodajcu v Bruseli, ako aj prostredníctvom vzájomných bilaterálnych zmluvných vzťahov so
zahraničnými tlačovými agentúrami a prostredníctvom vysielania svojich redaktorov na zahraničné
služobné cesty. Dominantnou témou boli aj pre Európsku úniu informácie o pandémii COVID-19. Išlo hlavne
o témy postupu v boji s pandémiou, či už to bola politika uzatvárania či otvárania hraníc, politika testovania
obyvateľov a neskôr téma očkovania a sprístupnenia vakcín s registráciou ELA. Naďalej pokračovali aj témy
medzinárodného obchodu, transatlantické vzťahy, témy hybridnej vojny, ciel a pokračujúcich rokovaní
o Brexite.
Agentúra mala v roku 2020 uzatvorené dohody s vyše 25 zahraničnými agentúrami. Od januára 2020
TASR podpísala dohodu s francúzskou agentúrou AFP a začala zverejňovať hoaxy a fake news. Projekt našiel
široký ohlas a preberajú ho mnohé médiá na Slovensku.
TASR vysielala redaktorov na všetky oficiálne zahraničné pracovné cesty prezidentky, predstaviteľov
vlády, parlamentu a ďalších štátnych orgánov, kým to len bolo možné. TASR spolupracovala s MZV a EZ,
Zastúpením EÚ na Slovensku i Kanceláriou EP na Slovensku.

30

V roku 2020 agentúra vydala a sprístupnila vyše 4 000 multimediálnych správ o činnosti, legislatívnom
procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov Európskej únie. Správy boli sprístupnené pre verejnosť na
webovom sídle agentúry i v Zóne verejného záujmu ako aj na koncových weboch TASR.
Službu agentúra zabezpečovala nepretržite počas celého roku 2020.
Priority:
Zhromažďovanie a sprístupňovanie informácií o rozhodnutiach a aktivitách orgánov EÚ, ktoré majú
bezprostredný vplyv na záujmy Slovenskej republiky a jej občanov.
Zhromažďovanie a sprístupňovanie informácií o postojoch EÚ k závažným medzinárodno - politickým
otázkam.
Zhromažďovanie a sprístupňovanie informácií o činnosti, rozhodnutiach a aktivitách základných orgánov
EÚ (Európsky parlament, Európska rada, Rada Európskej únie, Európska komisia, Súdny dvor EÚ).
Informovanie o problematike brexitu a dopadu na občanov SR.
V rámci informovania o legislatívnom procese prijímania právnych aktov EÚ poskytovanie informácií aj
oficiálnych stanoviskách Slovenskej republiky k týmto návrhom právnych aktov. V rámci informovania o
činnosti a aktivitách orgánov EÚ poskytovanie informácií aj o činnosti a aktivitách zástupcov Slovenskej
republiky v týchto orgánoch.
Vyhodnotenie priorít:
TASR dôsledne informovala o dianí v Európskej únii na úrovni jej orgánov i dopadoch rozhodnutí na život
obyvateľstva. Agentúra priniesla správy o všetkých relevantných udalostiach, rozhodnutiach, aktivitách,
legislatíve, postojoch Európskej únie a jej orgánov (Európsky parlament, Rada, Európska komisia, Súdny
dvor ES, Súd I. stupňa ES).
Základné vytýčené priority významne ovplyvnila pandémia COVID-19, ktorá dominovala vo všetkých
oblastiach života a následne aj v spravodajstve. TASR mapovala spoločné postupy EÚ v boji s koronakrízou,
postupy otvárania a uzatvárania krajín, testovanie a neskôr otázky vakcinácie v krajinách EÚ. Mimoriadny
záujem bol o praktické informácie v súvislosti s pohybom obyvateľstva a podmienkami karantény
v jednotlivých krajinách.
Téma Brexitu významne vplýva na život občanov Slovenska nielen v osobnej rovine, ale i v rovine
podnikateľskej. TASR mapovala vývoj v tejto oblasti, ktorá sa ešte skomplikovala koronakrízou. Plán obnovy
a získavanie prostriedkov z EÚ sa stalo intenzívnou politickou témou novej vlády.
Agentúra prostredníctvom svojho spravodajcu v Bruseli, prostredníctvom zahraničných spolupracujúcich
agentúr i vysielaním vlastných redaktorov na zahraničné cesty, poskytovala celistvý obraz o dianí
v európskom priestore. Agentúra je dnes jediný subjekt na Slovensku, ktorý prináša informácie zo zahraničia
nepretržite, teda aj v noci, počas víkendov či sviatkov. Zabezpečovanie nonstop služby kladie nároky na
pracovnú silu a organizáciu práce.
5. Služba vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 5 písm. e) zákona
Vyhľadávanie a spracovávanie informácií o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických
a športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích jazykoch.
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Rozsah služby:
Agentúra vyhľadávala a spracovávala informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych,
politických a športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie prostredníctvom svojich
zamestnancov a externých spolupracovníkov v anglickom a maďarskom jazyku.
Správy sa sprístupnili pre domácu i zahraničnú verejnosť na internetovej stránke agentúry.
Najdôležitejšie správy boli uverejnené aj na webe Newsnow.sk.
Službu agentúra zabezpečovala nepretržite počas celého roku 2020.
Priority:
Vyhľadávanie a spracovávanie informácií predovšetkým o udalostiach celoštátneho významu.
Vyhľadávanie a spracovávanie informácií o udalostiach v Slovenskej republike, ktoré majú medzinárodný
dosah.
Vyhľadávanie a spracovávanie informácií o medzinárodných spoločenských, politických, kultúrnych
a športových podujatiach, ktoré sa uskutočňujú v Slovenskej republike.
Vyhodnotenie plnenia služby:
Exportný servis TASR patrí k nosným zdrojom informácií o Slovensku pre zahraničie, ale i pre
zahraničných občanov, inštitúcie, ambasády či investorov na Slovensku.
Exportný anglický a maďarský servis v roku 2020 zaznamenal všetky dôležité udalosti na Slovensku
o spoločenskom, kultúrnom, hospodárskom, politickom a športovom dianí. Servis prinášal informácie
v súvislostiach pre zahraničie, hlavne o udalostiach celoštátneho a nadnárodného významu, prezentoval
postoje Slovenskej republiky k významným medzinárodným otázkam.
V hodnotenom období vydala TASR v exportnom servise vyše 16 000 správ.
Web newsnow.sk prináša všetky dôležité informácie o dianí na Slovensku v anglickom jazyku, spolu
s fotografiami a videoreláciami (CD klub, Svet).
Web má čitateľov medzi ambasádami, diplomatmi, investormi i zahraničnými návštevníkmi. Pracuje
s materiálmi exportnej redakcie a redakcia sa editorsky podieľa aj na jeho správe.
Priestor v exportnom servise dostali, okrem tém pandémie, parlamentné voľby, zostavovanie novej
vlády, programové vyhlásenie novej vlády, tvorba plánu obnovy, iniciatívy polície a NAKA, súdne procesy,
dianie v parlamente, voľba generálneho prokurátora, ekonomické balíky pomoci.
Súčasťou spravodajských výstupov redakcie je denný spravodajský bulletin v anglickom jazyku Daily
News Monitor, výberový týždenný bulletin ekonomických správ Economy & Business a všeobecný týždenný
výberový bulletin Slovak Weekly News. V priebehu roka TASR zmodernizovala spravodajské bulletiny z
hľadiska produkcie i distribúcie, so zameraním na modernejší vizuál, funkčné vylepšenia a detailnejšie
obsiahnutie spravodajstva relevantného pre jednotlivých klientov.
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Maďarský exportný servis
Rovnako ako zahraničný a anglický exportný servis, aj ten maďarský počas prvého polroka poznačila
koronakríza. Výrazná väčšina správ sa venovala práve predmetnej téme. Druhou výraznou témou, ktorá
rezonovala na Slovensku, bola výmena slovenskej vlády, ktorá vzišla z parlamentných volieb.
Maďarský exportný servis zachytil i súdny proces s obvinenými v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka
a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Okrem toho sa v servise objavili najdôležitejšie informácie o dianí na
Slovensku s prihliadnutím na život a udalosti týkajúce sa najväčšej národnostnej menšiny. Zdrojom správ sú
slovenské servisy TASR. Počas víkendov, alebo štátnych sviatkov pokrývajú redaktori i mimoriadne udalosti,
akými boli napríklad novoročné príhovory ústavných činiteľov či voľby do NR SR. Okrem toho redaktori
pravidelne pokrývajú dianie v Národnej rade SR a výstupy vlády SR.
6. Služba vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona
Uchovávanie a sprístupňovanie zhromaždených informácií.
Vyhodnotenie plnenia služby:
Agentúra počas celého roka zabezpečovala uchovávanie zhromaždených textových, obrazových,
zvukových a zvukovo-obrazových informácií.
Agentúra sprístupňovala zhromaždené textové, obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové informácie
postupom v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2020 TASR zverejnila pre verejnosť vyše 41 000 správ a viac
ako 42 000 fotografií. Správy a fotografie boli zverejňované na stránke tasr.sk, v zóne verejného záujmu i na
weboch teraz.sk, skolske.sk, newsnow.sk.
TASR pokračovala v inhouse digitalizácii svojich archívov. Projekt digitalizácie archívov TASR z
prostriedkov Európskej únie sa uskutočnil v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií. Zdigitalizované materiály využíva aj web vtedy.sk,
ktorý ich prináša s aktualizačnými správami verejnosti. V rámci inhouse digitalizácie TASR spracovala
a zverejnila ďalších vyše 9 000 objektov.
7. Služba vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 5 písm. g) zákona
Zhromažďovanie a sprístupňovanie databázy obrazových záznamov,
a videozáznamov v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely.

zvukových

záznamov

Vyhodnotenie plnenia služby:
Agentúra prostredníctvom svojej internetovej stránky a zóny verejného záujmu sprístupnila na študijné
a vedecké účely databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov. Databáza
obsahuje všetky podstatné udalosti zo Slovenska, zahraničia, ekonomiky i športu.
Službu agentúra zabezpečovala nepretržite počas celého roku.
Databázu obrazových záznamov TASR v priebehu roku 2020 postupne dopĺňala tak, že obsahovala
súhrnne vyše 806 000 kusov fotografií.
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V priebehu roka 2020 TASR sprístupňovala databázu zvukov tak, že dosahovala vyše 108 000 zvukových
záznamov.
Databáza zvukovo-obrazových záznamov obsahovala ku koncu roku 2020 súhrnne vyše 59 500 zvukovoobrazových záznamov.
Záver:
TASR splnila úlohy vo verejnom záujme, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Správy TASR majú široký dosah,
keďže agentúra má zmluvy so všetkými významnými médiami na Slovensku. Cudzojazyčné mutácie
spravodajstva v podobe online i offline produktov majú vysokú penetráciu medzi ambasádami, investormi,
preberajú ich zahraničné agentúry.
Významnú zložku činnosti TASR tvorí jej archívna agenda, kde agentúra tvorí kroniku udalostí Slovenska
v podobe textu, fotografií i videa.
TASR zabezpečuje právo občanov na dostatok informácií pre slobodné utváranie názorov a prispieva
k porozumeniu rozmanitej spoločnosti.

KORONAKRÍZA A ÚLOHY TASR
TASR AKO INFORMAČNÁ SLUŽBA
Prvé príznaky vírusu COVID-19 zaznamenala TASR v svojom spravodajstve už na sklonku roku 2019
prostredníctvom správ zo zahraničných spravodajských agentúr. Od januára 2020, ale hlavne od polovice
februára 2020 začala byť táto téma európskou a neskôr i domácou témou na Slovensku. Prenikla do
všetkých spravodajských servisov a ovplyvnila zásadným spôsobom tematické portfólio i celkovú prácu
agentúry.
Dominantnou informačnou agendou sa v roku 2020 stalo informovanie o pandémii COVID-19. Táto téma
rezonovala skoro vo všetkých oblastiach života. V roku 2019 vydala TASR v domácom a zahraničnom servise
v kategórii „zdravie“ 2 652 správ, v roku 2020 počet správ stúpol na 14 149.
Počet správ v kategórii „zdravotníctvo v zahraničnom servise TASR
KATEGÓRIA

POČET

POČET

POČET

POČET

v SERVISE TASR

SPRÁV 2017

SPRÁV 2018

SPRÁV 2019

SPRÁV 2020

Zdravotníctvo

323

316

281

8 398

Pandémia zvýraznila potrebu verejnoprávnej tlačovej agentúry, ktorá spolupracuje s kvalitnými
partnerskými tlačovými agentúrami vo svete, zabezpečuje informácie 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
Pandémia COVID-19 potvrdila význam pravdivých informácií z rozpoznateľných zdrojov, ktoré sú postavené
na overených faktoch.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 385/2008 o Tlačovej agentúre Slovenskej
republiky poskytuje verejnosti služby v oblasti spravodajstva a plní úlohy vo verejnom záujme.
Na základe Smernice vlády SR, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení
vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického
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ohrozenia na území Slovenskej republiky schválenou uznesením vlády 572 z 13. decembra 2017, je TASR
subjektom zaradeným do systému vyrozumenia v prípade vzniku krízových situácií.

PODMIENKY PRE PRÁCU
V súvislosti s vyhlásením a opakovaným predlžením núdzového stavu a v súvislosti so zabezpečením
podmienok pre ochranu zdravia a života pri práci prijala TASR celý rad opatrení. Niektoré vyplývali
zamestnávateľovi ako povinnosť, iné boli prejavom ústretovosti zamestnávateľa.
TASR prijala od mája 2020 Smernicu generálneho riaditeľa TASR k problematike šírenia nákazy COVID-19.
V súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusu COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia bol
v smernici vydaný pokyn na vykonávanie práce z domu v súlade s § 52 ods. 5 a § 250b Zákonníka práce:
Smernica bola doplnená Nariadením generálneho riaditeľa z dňa 15. januára 2021, ktorým bola nariadená
práca z domu pre všetkých zamestnancov s výnimkou tých pozícií, ktoré sú nevyhnutné pre chod
verejnoprávnej inštitúcie.

Z dôvodu zabezpečenia zníženia rizika šírenia ochorenia COVID-19
Nariaďujem
Zamestnancom TASR vykonávať prácu z domu, okrem:
1. Šéfredaktora, vedúcich redakcií, riaditeľa Úseku informatiky a techniky, riaditeľa Úseku ekonomiky,
riaditeľa Úseku obchodu a marketingu TASR, sekretariátu GR a šéfredaktora. O práci z domu pre
týchto zamestnancoch rozhoduje GR individuálne po spoločnom dohovore.
2. Zamestnancov, o ktorých potrebe práce na pracovisku rozhodne ich priamy vedúci zamestnanec
vzhľadom na charakter práce či prevádzkové dôvody Zamestnancov, ktorí vykonávajú podľa
pokynov vedúceho prácu v teréne (tlačové konferencie, redakčná práca), pričom po ukončení
takéhoto výkonu môžu pokračovať v práci z domu.
3. Zamestnancov, ktorých charakter práce neumožňuje výkon práce z domu (autodoprava, čiastočne
technika).

Pri výkone práce v TASR boli zamestnanci od začiatku koronakrízy požiadaní o maximálne dodržiavania
pravidiel ochrany (dezinfekcia, rozostupy, rúška).
Zabezpečená bola statická, neskôr elektronická dezinfekcia.
Na náklady TASR boli k dispozícii boli rúška, v súčasnosti respirátory pre zamestnancov v práci
a v teréne.
Pre služby bola daná možnosť využívania taxi služby namiesto rizikovejšej hromadnej dopravy.
TASR minimalizovala návštevy v agentúre na mimoriadne pracovné potreby. V súvislosti s nariadeniami
a rozhodnutiami vlády bol zamedzený vstup tým, ktorí sa pri vstupe do priestorov nemôžu preukázať
platným potvrdením a negatívnom teste.
TASR vyšla v ústrety svojim zamestnancom a zabezpečila pravidelné testovanie priamo na pracovisku
na náklady agentúry. V decembri boli všetci zamestnanci, ktorí prejavili záujem, otestovaní na náklady TASR
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PCR testami, v priebehu nasledujúcich týždňov boli 6x vykonané antigénové testy priamo na pracovisku na
náklady TASR.

PANDÉMIA V SPRAVODAJSTVE TASR
Pandémia nového koronavírusu, ako každá kríza, priniesla do práce Úseku spravodajstva TASR výzvy.
Týkali sa základnej činnosti jednotlivých redakcií, teda získavania, spracúvania a distribúcie informácií, ako
aj procesu overovania faktov a vnútroredakčnej a medziredakčnej komunikácie.
Vďaka veľmi pružnej reakcii vedenia agentúry, boli dostupné pre všetkých redaktorov laptopy a pripojenie
na prácu z domu (HO).
Treba tiež zdôrazniť, že riešenie pandemických výziev prinieslo mnoho pozitívneho, napríklad viac
pružnosti spravodajských redakčných tímov, viac odolnosti v stresových situáciách a viac súdržnosti vo
vnútri redakčných kolektívov.
Vďaka špecifikám týchto výziev v jednotlivých redakčných tímoch Úseku spravodajstva TASR je vhodné
venovať sa im po redakciách:
Domáca a ekonomická redakcia (DR):
Museli pristúpiť k zmene štýlu práce najmä pre plošný home office. Po prvej vlne pandémie oň už
redaktori nemajú záujem, a tak zostal tento inštitút len vo forme benefitu, redaktormi využívaného
sporadicky. Uvedomujú si, že efektívna koordinácia práce a komunikácia je pre činnosť redakcie
nenahraditeľná - ani najmodernejšími elektronickými vymoženosťami.
K zmene v činnosti redakcií však muselo dôjsť v súvislosti s možnosťou získavania informácií v teréne.
Mnoho spravodajských podujatí bolo zrušených alebo sa presunuli do on-line priestoru. Redaktori preto
pracujú prevažne z redakcie - v regiónoch z domu - a do terénu chodia iba v nevyhnutných prípadoch. Pri
práci využívajú vo zvýšenej miere sociálne siete, live streamy.
Zmena podmienok práce redakcií však priniesla aj pozitíva, o ktorých sme dovtedy nemohli tušiť.
Kombinácia práce v teréne a na diaľku z redakcie viedla k zrýchleniu spravodajstva najmä v kľúčových
momentoch. Zvýšil sa aj počet správ. Na druhej strane kombinácia týchto dvoch faktorov viedla vedie aj
k zvýšenej chybovosti. V zásadnej miere ju spôsobujú nepresné či nepravdivé informácie poskytované
úradmi či už v tlačových správach, ale najmä na sociálnych sieťach.
Treba skonštatovať - naprieč redakciami - že sa zvýšil počet hodín, ktoré trávia redaktori prácou. Pracujú
často nadčas, do noci, keďže si to vyžaduje situácia v zdravotníctve, spoločnosti (NAKA a súdy), ekonomické
opatrenia, sociálna situácia ľudí, firiem... a v neposlednom rade v politike, z toho napokon vyplýva aj už
spomínaný zvýšený počet správ a vyššia záťaž nielen na redaktorov, ale aj na vydávajúcich zmenárov.
Pandémia ovplyvnila aj tematickú skladbu spravodajstva. V domácom dominujú témy zo zdravotníctva,
servisné správy o pandémii, informácie z politiky a trestné veci (NAKA, súdy), výrazne sa utlmila kultúra.
V ekonomickom spravodajstve dominujú najmä opatrenia a ich zmeny.... na zmiernenie ekonomických
a sociálnych dopadov pandemickej krízy na obyvateľstvo a hospodárstvo.
Neočakávaným pozitívom pandémie je, že redaktori sú nútení k väčšej univerzálnosti a prirodzene
inklinujú k väčšej spolupráci a kolegialite, vnútri redakcií aj medzi nimi.
Očakávaným negatívom je prirodzená únava najmä redaktorov a zmenárov, ich vyššie nasadenie, ktoré
si vyžaduje situácia a ktoré znamená obmedzenie ich osobného života. Je to situácia, ktorú im ťažko
kompenzovať, hoci sa usilujeme motivovať ich finančne aj dobrým pracovným prostredím.
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Obrazová redakcia (OR):
Zhotovovanie fotografií a videí je špecifická činnosť, ktorá si vyžaduje fyzickú prítomnosť redaktora na
mieste spravodajskej udalosti. V tejto súvislosti treba povedať, že činnosť obrazovej redakcie v zmysle
získavania informácií pandémia ovplyvnila menej ako iné redakcie. Fotografi a videoredaktori musia chodiť
do terénu. Pochopiteľne, množstvo zrušených spoločenských, kultúrnych a športových podujatí (vrátane
zahraničných pracovných ciest) viedlo k zníženiu množstva týchto produktov TASR. Napriek tomu sme
zaznamenali všetko podstatné v pandemickom roku, niektoré aktuality zachytili redaktori exkluzívne.
Kríza však priniesla nevyhnutnosť zintenzívnenia ponuky live prenosov spravodajských podujatí cez
sociálne siete. Live stream zaznamenal bezprecedentný vzostup, čo TASR identifikovala a pre klientov
a verejnosť tento segment výrazne posilnila (TASR.TV, Teraz.sk, FB stránky, You tube kanál...)
Zahraničná redakcia (ZR):
Pre redakciu zahraničného spravodajstva bola zmena štýlu práce najmä v súvislosti s prácou z domu (HO)
asi najvýraznejšia. V bežných časoch pracovala drvivá väčšina redaktorov v mieste výkonu práce. To sa
zmenilo a bolo treba hľadať riešenia. Redaktori boli veľmi rýchlo vybavení notebookmi a internetom, ale
ani technické vybavenie nezaručuje efektívnu prácu pri tomto type činnosti. Zahraničná redakcia pracuje
s množstvom vstupných informácií zo svetových agentúr, ktoré musí online triediť, vyhodnocovať, overovať
a zasadzovať do kontextu. Toto bez okamžitej komunikácie a koordinácie krokov jednotlivých zložiek
spravodajského „reťazca“ vydanie správy spomaľuje a komplikuje.
Redaktori však napokon za pochodu dokázali zmeniť roky zaužívané stereotypy práce a komunikácie
(sociálne siete, online aplikácie....) a až na niekoľko ojedinelých prípadov sa táto situácia nedotkla kvality
spravodajstva TASR zo zahraničia.
Samozrejme, tematická skladba zahraničných správ sa zmenila a prispôsobila sa dianiu vo svete,
dominuje zdravotníctvo, veda a výskum.
V dôsledku pandémie a absencie fyzickej prítomnosti na tlačových konferenciách a služobných cestách
bolo nevyhnutné ešte vo väčšej miere sledovať sociálne siete a taktiež v ešte väčšej miere overovať
informácie, aby sa redakcia vyvarovala dezinformáciám.
Treba však dodať, že z dlhodobého hľadiska je systém HO v tejto redakcii neudržateľný. Hoci HO
niektorých redaktorov motivuje, iní z objektívnych príčin strácajú pracovné návyky v dôsledku čoho klesá aj
ich výkonnosť a produktivita.
Športová redakcia (ŠR):
Redakcia už počas prvej vlny - rovnako ako celý spravodajský úsek TASR - promptne zareagovala
a nastavila nové pravidlá fungovania. Hoci spravodajských udalostí v športe mimoriadne ubudlo, redakcia
bola schopná tento stav kompenzovať mimoriadne oceňovanými a preberanými publicistickými seriálmi
a nadstavbami: situácia v jednotlivých športoch v čase pandémie, stav prípravy športovcov na svetové, či
európske podujatia, organizačné zmeny vo fungovaní športových zväzov a pod.
Redaktori aj v režime home office dokázali vyťažiť z dlhoročných mechanizmov redakcie, z čiastočného
home-office režimu prešli do dlhodobej a v permanentnej práce z domu. Redakcia sa už roky vyznačuje
mimoriadne prepracovanou metódou vzájomnej informovanosti a koordinácie (aplikácie, soc.siete...
Treba spomenúť aj fakt, že počas pandémie boli predsa niektoré podujatia zorganizované aj v teréne (SR
alebo zahraničie). Športová a obrazová redakcia ich pokrývala. V porovnaní s „mierovými“ časmi si to
vyžadovalo náročnejšie plánovanie, medziredakčnú koordináciu, náklady - finančné aj ľudské - na
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zabezpečenie hygienických nevyhnutností (OOPP, testovanie...) a väčšie psychické vypätie vyslaných
redaktorov.
Redakcia dokumentačných databáz (RDD):
Aj redaktori RDD museli prejsť na elektronickú, vzdialenú komunikáciu, a prispôsobiť sa práci z domu
(HO). Tento fakt však redakčnú činnosť negatívne neovplyvnil, a to ani v off-time časoch (noc, víkend), kedy
museli pripravovať dokumentačné materiály k aktuálnym témam (úmrtia, mimoriadne udalosti...)
Naopak, pandémia obohatila portfólio redakciou ponúkaných služieb. TASR začala v apríli 2020
spolupracovať s nadnárodnou tlačovou agentúrou AFP a ponúkať klientom a verejnosti mimoriadne
aktuálny produkt v podobe vyvracania neprávd, klamstiev a zavádzaní na sociálnej sieti Facebook. Hoaxy sa
za rok stali každodennou témou a na dennej báze deformujú realitu. Antohoax redakcie má na pravidelnej
báze svojich odberateľov.
Úlohou tejto redakcie je k spravodajstvu iných redakcií dopĺňať oficiálne dokumenty, prípadne redigovať
niektoré z nich. V čase pandémie množstvo takejto činnosti násobne rástlo - z pochopiteľných dôvodov:
(vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, vládne
nariadenia, prehľady protiepidemiologických opatrení...).

KONCOVÉ MÉDIÁ - WEBY
Kľúčovou témou druhého polroka 2020 boj s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.
Portál Teraz.sk na ňu reagoval systematickými opatreniami. Bola vytvorená téma „Koronavírus“, ktorá
agreguje všetky správy vydané v rôznych sekciách Teraz.sk s týmto kľúčovým slovom.
Portál vytvoril aj špeciálne sekcie Koronavírus a Testovanie, ktoré boli na stránke umiestňované
v kľúčových obdobiach. V čase prvého celoslovenského celoplošného testovania bola ako prvá na stránke
Teraz.sk umiestnená sekcia Testovanie a až za ňou nasledovali Správy, Šport a ostatné sekcie portálu.
Priestor v čele stránky, ktorý v inom čase využívame na propagáciu ďalších internetových portálov TASR,
sme v druhom polroku 2020 poskytli na podporu informačných stránok korona.gov.sk a somzodpovedny.sk.
Na tieto stránky sme prelinkovali bannery v pravom a ľavom hornom rohu stránky Teraz.sk. V ľavom rohu
pod nadpisom Testovanie a anotáciou „Informácie o testovaní na stránke somzodpovedny,sk“ a v pravom
s nadpisom Koronavírus a Slovensko s anotáciou „Informácie a platné opatrenia na stránke korona.gov.sk“.

Počet reálnych užívateľov Teraz.sk v prvom polroku 2020
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OBCHOD A OPTIMALIZÁCIA
V súvislosti so situáciou TASR už na začiatku koronakrízy pristúpila k významným optimalizačným
a úsporným opatreniam, ktoré sa ukázali ako správne a významne pomohli TASR v hospodárení nielen
v roku 2020, ale, ako predpokladáme, hlavne v roku 2021. Ide o zníženie počtu zamestnancov od apríla
2020 o 7 interných zamestnancov a niekoľkých externých spolupracovníkov. Celkový dopad týchto opatrení
na rozpočet osobných výdavkov v roku 2020 je vo výške 57 719 Eur. Dopad týchto reštrikcií sa v roku 2021
prejaví v plnej výške čo predstavuje sumu úspory vo výške 139 490 EUR.
Pozastavené boli domáce a zahraničné služobné cesty, prehodnotené boli služby cez víkendy a sviatky,
hlavne v športovom servise. Pozastavené na nevyhnutné mieru boli nákupy, okrem havarijných stavov
a opráv. Redukcia pohybu bola na druhej strane aj úsporným prvkom, keďže sa znížili položky na cestovné,
ubytovanie, či poplatky organizátorom veľkých podujatí.
Prudký nástup pandémie urýchlil procesy vedúce k zefektívneniu viacerých činností. Išlo o zavedenie
elektronickej fakturácie či automatizáciu v dodávaní spravodajských bulletinov
Pre prvú vlnu boli príznačné neistota a očakávania klientov, do akej miery sa dopady pandémie dotknú
ich podnikania. Hoci časť klientov požiadala o úľavy už v prvých mesiacoch, medziročný pokles príjmov
agentúry za prvý polrok 2020 bol zanedbateľný. Dôsledky krízy v podobe poskytnutia zliav, reštrikcií na
strane klientov a straty niektorých subjektov (výlučne z ekonomických dôvodov) sa v podstatne väčšej miere
prejavili na výsledkoch druhého polroka 2020, keď agentúra zaznamenala medziročne pokles
fakturovaného objemu o necelých 10 percent
Pandémia podľa očakávania ešte väčšmi prehĺbila problém druhotnej platobnej neschopnosti.
Obchodný úsek v záujme zachovania existujúcej klientely a tiež v rámci podpory svojich abonentov v čase
krízy pristupoval k jednotlivým prípadom nanajvýš citlivo a s patričnou empatiou
Obchodný úsek vo všeobecnosti riešil požiadavky jednotlivých klientov individuálne, zohľadňujúc
obchodnú históriu, ako aj reálnu opodstatnenosť požiadaviek. Vo výsledku navrhoval obojstranne
akceptovateľné riešenia
Ani nepriaznivá a ťažko predvídateľná situácia nezabránila vzniku viacerých nových projektov v online
priestore, a to napriek nástupu druhej vlny pandémie. Agentúra sa s týmito novými klientmi dohodla na
odbere spravodajstva a potvrdila tak svoje dominantné postavenie na poli tlačových agentúr. Špeciálne to
platí pre subjekty pôsobiace v mediálnom segmente, pre ktoré predstavuje TASR tzv. prvú voľbu pri výbere
dodávateľa spravodajského servisu
Negatívny dopad pandémie na obchodné výsledky možno očakávať aj v prvom polroku 2021 v dôsledku
pretrvávajúcich reštriktívnych opatrení na strane klientov a podporných opatrení zo strany agentúry.

KRÍZA AKO PRÍLEŽITOSŤ
V kríze stúpa dôležitosť informácií z relevantného zdroja. Kríza potvrdzuje význam tlačovej agentúry,
ktorá vydáva informácie o dianí pre odberateľov i verejnosť, robí to nepretržite, informuje z dobrých
domácich i zahraničných zdrojov a vytvára protiváhu množstvu neoverených správ, haoxov, fake news či
konšpirácií. Správy TASR počas koronakrízy tvoria základ spravodajstva slovenských webov, rádií, televízií.
TASR posilnila svoju značku i značku svojich koncových médií.
Weby TASR narástli nad milión unikátnych návštevníkov mesačne.
V kríze stúpol dôraz na rýchlosť prenosu informácií, keďže dianie sa mení prakticky z minúty na minútu.
Veľkým prínosom boli živé prenosy tlačových konferencií prostredníctvom TASR TV. Zabezpečili rýchle
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a presné informácie a umožnili odberateľom byť v obraze bez toho, aby museli posielať svojich redaktorov
do terénu.
Masívny nárast sledovanosti živých prenosov TASR TV svedčí a správnosti rozvoja tohto produktu práve
v čase krízy.
TASR sa podarilo po dlhej dobe obnoviť spoluprácu s MZVaEZ. Informácie o koronakríze v angličtine
a maďarčine prispeli k informovanosti o dianí na Slovensku medzi veľvyslancami či zahraničnými médiami.
Aj počas krízy oslovili TASR novovznikajúce menšie projekty, ktoré majú záujem o agentúrne produkty.
Dokazuje to, že TASR je agentúra prvej voľby a robiť dnes spravodajský projekt na webe bez agentúry je
mimoriadne zložité.
Fotografie dronom a videá z dronu budú iste ďalším obohatením servisov TASR.
V kríze stúpla operatívnosť práce redaktorov, rýchlosť toku informácií, medziredakčná spolupráca
i inovatívnosť. Skvalitnila a urýchlila sa vzájomná komunikácia medzi generáciami či senior a juniro
redaktormi, čo urýchlilo zrenie nových redakčných posíl. TASR pracuje ako silný tím, ktorý dbá nma
presnosť, objektivitu, celistvosť a férovosť informácií. Svoju prácu vníma ako službu verejnosti.
Domnievame sa, že toto nasadenie a profesionalitu tímov vnímajú aj odberatelia i občania. TASR v čase
krízy potvrdila, že je dobre spravovaná spoločnosť.
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ÚSEK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Behom roku 2020 Úsek informačných technológií (ďalej len ÚIT) štandardne zabezpečoval všetky
činnosti, ktoré súviseli s prevádzkou existujúcich informačných systémov, technológií, pracovných staníc
a iných technických prostriedkov, ktoré sú potrebné na chod agentúry. Pokračoval v obstaraní užívateľskej
techniky v počte 25 kusov notebookov. Kvôli nefunkčnosti klienta agentúrneho systému Typlan na
najnovších hardvérových platformách, bolo nevyhnutné zaobstarať staršie repasované notebooky. V čase
vypuknutia svetovej pandémie úsek informačných technológií zabezpečil prechod bežných pracovných
činností zamestnancov na možnosť ich vykonávania z miesta bydliska. V priebehu februára ÚIT zabezpečil
funkčný upgrade systému MediaINFO. Úsek zabezpečoval priebeh chodu agentúrnych systémov počas
volieb do NR SR. V priebehu prvého polroka 2020 pokračovala postupná migrácia serverov zo zastaraného
HW na systém virtualizácie VMWARE. V priebehu mesiaca apríl bol uzatvorený dodatok k zmluve
s telekomunikačným operátorom SWAN, ktorého súčasťou bola optimalizácia poskytovaných služieb.
V priebehu druhého polroka 2020 ÚIT pokračoval v obstaraní notebookov a podpornej techniky pre
spravodajský úsek, ktoré sa využili počas nástupu druhej vlny pandémie. Vytvoril sa elektronický systém
evidencie požiadaviek od zamestnancov - TASR Helpdesk, ktorý zabezpečil efektívnejší chod ÚIT i celej
agentúry. Zabezpečili sa hardvérový upgrade systému virtualizácie, ktorý bol nutnosťou vzhľadom na
požiadavky systémov, ktoré sú na VMWARE prevádzkované. V poslednom štvrťroku ÚIT zaviedol sériu
opatrení v rámci zvýšenia kybernetickej bezpečnosti. Úsek významne participoval na spracovaní projektu
„TASR Strategic Defense Upgrade“ o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy európskej komisie CEF
TELECOM 2020. Projekt zabezpečí ďalšie zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti TASR. Koncom roka ÚIT
zaobstaral a zrealizoval výmenu UPS tj. zdroja nepretržitého napájania, ktorý zabezpečuje plynulú dodávku
elektrickej energie pre zariadenia v technologickej miestnosti TASR.
Úsek pripravil po technickej stránke špecifikáciu pre obstaranie Systému pre tvorbu správ z externého
prostredia, editáciu a sprístupňovanie správ, ktorý by mal nahradiť kritické fungovanie redakčného systému
Typlan. Ide o náhradu základných funkcionalít existujúceho zastaraného systému.
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ĽUDIA

V prvom polroku 2020 sa počet zamestnancov štatisticky znížil o 7 zamestnancov v porovnaní so stavom
k 01. 01. 2020 a v druhom polroku o ďalšieho zamestnanca.
Odišlo 15 zamestnancov, z toho štyria zamestnanci odišli do dôchodku, ostatní skončili pracovný pomer
dohodou, výpoveďou, alebo v skúšobnej dobe. Nastúpilo 8 zamestnancov, z toho 8 redaktorov. V druhom
polroku 2020 sa počet zamestnancov štatisticky znížil o 1 zamestnanca v porovnaní so stavom k 30. 06.
2020.
Odišlo 11 zamestnancov, skončili pracovný pomer dohodou, výpoveďou, alebo v skúšobnej dobe.
Nastúpilo 10 zamestnancov, z toho 10 redaktorov. Celkovo došlo k zníženiu stavu zamestnancov o jedného
v skupine ostatných.
Za rok 2020 odišlo celkom 26 zamestnancov, z toho štyria zamestnanci odišli do dôchodku, nastúpilo 18
nových redaktorov.
Celkový stav zamestnancov sa oproti 01. 01. 2020 znížil o osem zamestnancov.
K 01. 01. 2020 mala TASR 136 zamestnancov.
K 31. 12. 2020 má TASR 128 zamestnancov. Na materskej dovolenke sú 2 zamestnankyne a 8 je na
rodičovskej dovolenke.
Vo vzťahu k zamestnancom bolo v prvom polroku 2020 kľúčové zabezpečenie ochrany ich zdravia pri
práci v súvislosti s pandémiou COVID-19. S tým súviselo vytvorenie podmienok pre manažovanie strachu
a stresu tak, aby redaktori, editori, kameramani, technici a ďalší personál v sídle spoločnosti i v regiónoch,
dokázali zabezpečovať kontinuitu informácií o dianí a boli čo najlepšie chránení.
V súvislosti s vyhlásením a opakovaným predlžením núdzového stavu a v súvislosti so zabezpečením
podmienok pre ochranu zdravia a života pri práci prijala TASR celý rad opatrení. Niektoré vyplývali
zamestnávateľovi ako povinnosť, iné boli prejavom ústretovosti zamestnávateľa.
TASR prijala od mája 2020 Smernicu generálneho riaditeľa TASR k problematike šírenia nákazy COVID19. V súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusu COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia bol
v smernici vydaný pokyn na vykonávanie práce z domu v súlade s § 52 ods. 5 a § 250b Zákonníka práce:
Smernica bola doplnená Nariadením generálneho riaditeľa z dňa 15. januára 2021, ktorým bola
nariadená práca z domu pre všetkých zamestnancov s výnimkou tých pozícií, ktoré sú nevyhnutné pre chod
verejnoprávnej inštitúcie.
Výnimkou boli pracovníci, určení vedúcimi, ktorí sú nevyhnutní pre zabezpečenie riadneho výkonu úloh
vo verejnom záujme a služieb verejnosti. TASR je subjektom vyrozumenia v čase výnimočného stavu
a núdzového stavu a je zdrojom informácií pre verejnosť. Pozastavené boli služobné pracovné cesty,
zabezpečené boli potrebné prostriedky pre hygienu a dezinfekciu. TASR vydala smernicu, ktorá
sumarizovala možnosti a požiadavky ochrany zdravia pri práci. Agentúra zabezpečila a uhradila náklady na
karanténu zamestnancov, ktorí sa vrátili zo služobnej cesty po vypuknutí koronakrízy a uzatvorení hraníc.
Agentúra zabezpečila na svoje náklady 6x testovanie zamestnancov v priestoroch agentúry, 1x PCR
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testovanie pred Vianočnými sviatkami, ľudia mali k dispozícii taxi službu pre cestu do služby a zo služby,
rúška a neskôr respirátory na náklady zamestnávateľa.
TASR je azda jediné médium na Slovensku, ktoré prináša správy 24 hodín a sedem dní v týždni. Nočné
služby vyžadujú vyšší počet ľudí z dôvodu zákonného odpočinku, rovnako je to náklad na stále sa zvyšujúce
príplatky za tieto služby.
V dôsledku koronakrízy bola pozastavená aplikácia Jazykový poradca online pre redaktorov TASR. Rieši
sa to príležitostnými konzultáciami podľa potreby. Pozastavené boli aj možnosti využívania karty Multisport
na regeneráciu pracovnej sily.
V oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov sú v zmysle zákona vykonávané každoročne preventívne
prehliadky v súvislosti s nočnou prácou zamestnancov TASR.

Prehľad o počte zamestnancov TASR za rok 2020

spolu

redaktorov

ostatných

K 01. 01. 2020

136

117

19

K 31. 12. 2020

128

110

18
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OBCHOD A MARKETING
Tržby z predaja agentúrnych produktov a služieb, zastrešené Úsekom obchodu a marketingu,
zaznamenali v roku 2020 oproti predošlému roku pokles. Vo finančnom vyjadrení dosiahla agentúra tržby
vo výške 2 421 048 EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje pokles o šesť percent (154
624 EUR).

Vývoj tržieb z predaja agentúrnych produktov a služieb
€3 000 000
€2 500 000
€2 000 000
€1 500 000
€1 000 000
Rady1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

€2 448 569

€2 352 416

€2 700 215

€2 588 055

€2 575 672

€2 421 048

Obchodné výsledky výrazným spôsobom poznačila kríza v súvislosti s pandémiou koronavírusu, v
dôsledku ktorej vládla medzi odberateľmi všeobecná neistota. Pokles reklamných príjmov a zhoršená
ekonomická situácia naprieč klientskym portfóliom pribrzdili naštartovaný proces zreálňovania cien, ktorý
nahradila nevyhnutnosť prispôsobenia sa zmenenej situácii na trhu.
Kým v prvom polroku zaznamenala agentúra len nevýznamnú stratu menších mediálnych klientov a v
medziročnom porovnaní došlo k minimálnemu prepadu fakturovaného objemu, ekonomické dôsledky krízy
sa podstatne výraznejším spôsobom prejavili v druhom polroku. Pokles tržieb bol zaznamenaný vo všetkých
klientskych segmentoch, s výnimkou zahraničného, kde došlo k miernemu rastu.
Krízou poznačený rok ešte väčšmi prehĺbil problém druhotnej platobnej neschopnosti. Obchodný úsek v
záujme zachovania existujúcej klientely a podpory svojich abonentov v neľahkých časoch pristupoval k
jednotlivým prípadom nanajvýš citlivo a s patričnou empatiou. Požiadavky klientov riešili jednotliví
obchodníci individuálne, zohľadňujúc obchodnú históriu a reálnu opodstatnenosť požiadaviek, pričom
navrhovali riešenia akceptovateľné klientmi, zároveň však udržateľné z pohľadu agentúry.
Napriek nepriaznivej a ťažko predvídateľnej situácii sa na mediálnom trhu objavilo niekoľko nových
projektov, predovšetkým v online priestore, pričom so všetkými sa obchodný úsek dohodol na odbere
spravodajstva. Práve nové zmluvné vzťahy môžu, najmä výhľadovo do ďalších rokov, pomôcť zmierniť
dôsledky krízy v podobe výpadkov v príjmoch.
Obchodný úsek aktívne participoval v procese zavádzania elektronickej fakturácie a okrem toho
komplexne zastrešil prechod na automatizované dodávanie spravodajských bulletinov v slovenskom aj
anglickom jazyku. Oba procesy výrazným spôsobom pomohli zvládnuť nástup pandémie a zefektívniť
činnosť nielen obchodného, ale aj ekonomického a spravodajského úseku.
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EKONOMIKA
Hodnotenie hospodárskeho výsledku
V roku 2020 dosiahla TASR celkové výnosy vo výške 5 092 415 EUR, čo v porovnaní s rokom 2019
predstavuje pokles vo výške 135 672 EUR.
Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 4 989 269 EUR. V porovnaní s rokom 2019
náklady klesli o 213 856 EUR.
Celková daňová povinnosť za daň z príjmov dosiahla výšku 4 904 EUR.
Na základe uvedených ukazovateľov TASR vykázala kladný hospodársky výsledok vo výške 98 241,58
EUR.

Výkaz ziskov a strát
Náklady

v EUR
2016

2017

2018

2019

2020

53 014

58 138

46 529

40 095

47 536

Služby

1 466 652

1 730 031

1 544 841

1 501 060

1 375 779

Osobné náklady

2 981 007

3 049 751

3 166 747

3 381 316

3 285 112

Dane a poplatky

5 892

598

789

1 172

532

Ostatné náklady

135 952

155 782

129 052

116 831

127 732

Odpisy

161 846

188 051

187 110

138 231

90 231

47 701

-2 005

1 677

17 452

56 560

Spotrebované nákupy

Opravné položky

9 042

11 980

9 343

6 968

5 787

17 235

5 275

7 815

16 481

4 904

Náklady celkom

4 878 341

5 197 601

5 093 903

5 219 606

4 994 173

VÝNOSY

2016

2017

2018

2019

2020

Poskytnuté príspevky
Daň z príjmov

Tržby za vlastné výkony a tovar
Zmena stavu zásob výrobkov
Aktivácia
Ostatné výnosy
Výnosy z dlhodobého finančného
majetku
Tržby z predaja a prenájmu majetku
Prijaté príspevky
Dotácie
Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia

2 352 416

2 700 215

2 588 055

2 575 672

2 421 048

-84

-22

-8

-1 153

-1 227

0

0

5 227

0

0

64 024

3 496

6 759

3 290

915

0

0

0

0

2 779

199 786

53 215

47 284

82 142

57 663

7 188

54 334

500

2 500

0

2 327 301

2 449 314

2 467 007

2 565 636

2 611 237

4 950 631

5 260 552

5 114 824

5 228 087

5 092 415

72 290

62 951

20 921

8 481

98 242
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Nižšie uvedená tabuľka dokumentuje vývoj majetku TASR a zdrojov jeho krytia.

Súvaha
AKTÍVA

v EUR
2016

2017

2018

2019

2020

271 769

195 831

171 977

92 155

47 530

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

0

0

0

59 237

0

Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok

0

0

0

0

0

Pozemky

0

0

0

0

0

31 687

31 687

31 687

31 687

31 687

0

0

0

0

0

100 793

99 981

45 682

56 997

40 691

85 842

56 409

26 977

0

0

6 985

4 151

1 318

0

0

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

0

0

0

0

Pôžičky podnikom v skup. a ostatné pôžičky

0

0

0

0

121 090

497 076

388 059

277 641

240 076

240 998

5 000

4 349

4 498

3 544

1 610

Krátkodobé pohľadávky

465 194

425 607

440 794

600 458

438 481

Finančné účty

141 638

508 728

426 194

289 005

386 981

Obežný majetok celkom

611 832

938 684

871 486

893 007

827 072

114 417

107 593

Neobežný majetok
Softwér

Umelecké diela a zbierky
Stavby
Samostat. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí
Dopravné prostriedky
Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Neobežný majetok celkom
Obežný majetok
Zásoby

Časové rozlíšenie celkom

81 051

191 922

122 864

1 189 959

1 518 665

1 271 991

2016

2017

2018

2019

2020

162 922

235 212

298 164

319 085

327 565

0

0

0

0

0

72 290

62 951

20 921

8 481

98 242

Vlastné zdroje krytia maj. celkom

235 212

298 163

319 085

327 566

425 807

Rezervy

163 665

144 842

150 029

172 522

154 095

Majetok spolu
PASÍVA

1 247 500 1 175 663

Vlastné zdroje krytia maj.
Rezervný fond
Nevysporiadaný výsedok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky

3 166

2 529

4 952

9 866

17 195

Krátkodobé záväzky

501 321

499 584

495 352

503 516

489 203

Záväzky a rezervy celkom

668 152

646 955

650 333

685 904

660 493

Časové rozlíšenie celkom

286 595

573 547

302 573

234 030

89 363

1 189 959

1 518 665

1 271 991

Vlastné zdroje, záväzky a rezervy a časové rozlíšenie celkom

1 247 500 1 175 663
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Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

TASR zostavila návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2020 v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 385/2008
Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Do príjmovej časti rozpočtu boli zapracované tak vlastné finančné zdroje, ktorých hlavnú zložku tvoria
príjmy z predaja spravodajstva, ako aj príspevok zo štátneho rozpočtu na poskytovanie služieb vo verejnom
záujme a dotácia na projekt „Nebuď otrok drog 6“.
Plnenie rozpočtu 2020 v ekonomickej klasifikácii
v EUR
Príjmy/Výdavky

Príjmy spolu
200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z pod. a vl. majetku

Schválený
rozpočet
2020
5 471 930

Upravený
Skutočnosť
% plnenie
rozpočet
skutočnosť/
2020
2020
rozpočet
5 874 553
5 910 612
100,61

3 057 330
55 000

3 061 230
58 200

3 087 289
103 423

100,85
177,70

3 002 000
0

3 002 000
0

2 978 839
0

99,23
0,00

30
300

30
1 000

111
4 916

370,00
491,60

2 200 000
2 200 000

2 535 028
2 535 028

2 535 028
2 535 028

100,00
100,00

311 Granty
312001 Zo štátneho rozpočtu

0
2 200 000

0
2 535 028

0
2 535 028

0,00
100,00

320 Kapitálové gr. a transfery
322001 Zo štátneho rozpočtu

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

214 600
0

278 295
0

288 295
10 000

103,59
0,00

214 600
5 225 500

278 295
5 628 123

278 295
5 542 453

100,00
98,48

5 195 500
2 252 100

5 598 123
2 353 300

5 324 291
2 211 212

95,11
93,96

837 420
2 091 980

875 396
2 349 372

823 022
2 234 548

94,02
95,11

640 Bežné transfery
700 Kapitálové výdavky

14 000
30 000

20 055
30 000

55 509
86 359

276,78
287,86

710 Obstarávanie kapitálových aktív
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.

30 000
0

30 000
0

86 359
131 803

287,86
0,00

246 430

246 430

368 159

149,40

220 Adm. a iné poplatky a platby
230 Kapitálové príjmy
240 Úroky z tuzem. úverov, vkladov
290 Iné nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
310 Tuzemské gr. a transfery

400 Príjmové finančné operácie
410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov
Výdavky spolu
600 Bežné výdavky
610 Mzdy, platy, sl. príjmy, OOV
620 Poistné a príspevok zam. do poisťovní
630 Tovary a služby

Celkový prebytok/schodok

Na základe údajov z finančného výkazu o plnení rozpočtu vyplýva, že celkové príjmy boli vykázané vo
výške 5 910 612 EUR, výdavky dosiahli výšku 5 542 453 EUR a konečný prebytok bol vykázaný vo výške
368 159 EUR.
Na základe zmluvy č. MK-2/2020/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme bol TASR stanovený
príspevok zo štátneho rozpočtu na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v sume 2 200 000 EUR.
Dodatkom č. 1 č. MK-14/2020/M bol tento príspevok navýšený o 200 000 EUR, Dodatkom č. 2 č. MK27/2020/M o 50 000 tis. EUR a Dodatkom č. 3 č. MK-78/2020/M o 65 028 tis. EUR. Za prvý polrok 2020
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prijala TASR na krytie bežných výdavkov finančné prostriedky vo výške 2 450 000 EUR. Za druhý polrok
prijala TASR na krytie bežných výdavkov finančné prostriedky vo výške 65 028 EUR.
Okrem uvedených finančných prostriedkov v II. polroku prijala TASR v zmysle zmluvy č. 382/2020 dotáciu
z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva na podporu protidrogových aktivít na rok 2020, konkrétne na projekt
„Nebuď otrok drog 6“ vo výške 20 000 EUR.
Prehľad o výsledku hospodárenia hlavnej a zdaňovanej činnosti
TASR vedie účtovníctvo za hlavnú činnosť a za zdaňovanú činnosť. Do zdaňovanej činnosti sú zahrnuté
príjmy z predaja a prenájmu majetku, príjmy z reklamy, bankové úroky, príjmy z predaja portrétov
prezidenta.
Výkaz ziskov a strát za rok 2020
Náklady

v EUR
Hlavná nezdaňovaná
činnosť

Spolu

Spotrebované nákupy

Zdaňovaná činnosť

Služby

47 536
1 375 779

47 536
1 251 336

0
124 443

Osobné náklady
Dane a poplatky

3 285 112
532

3 285 112
532

0
0

Ostatné náklady
Odpisy

127 732
90 231

120 309
90 231

7 423
0

56 560
5 787

55 664
5 787

896
0

4 904
4 994 173

0
4 856 507

4 904
137 666

2 421 048

2 326 442

94 606

-1 227
0

0
0

-1 227
0

915
2 779

879
0

36
2 779

57 663
0

0
0

57 663
0

2 611 237
5 092 415

2 611 237
4 938 558

0
153 857

98 242

82 051

16 191

Opravné položky
Poskytnuté príspevky
Daň z príjmov
Náklady celkom
VÝNOSY
Tržby za vlastné výkony a tovar
Zmena stavu zásob výrobkov
Aktivácia
Ostatné výnosy
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Tržby z predaja a prenájmu majetku
Prijaté príspevky
Dotácie
Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia

Návrh na vyrovnanie výsledku hospodárenia
Hospodárenie TASR k 31. 12. 2020 skončilo so ziskom vo výške 98 241,58 EUR.
Stav účtu Rezervný fond je k 31. 12. 2020 vo výške 327 565,68 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 2020, t. j. zisk po zdanení vo výške 98 241,58 EUR previesť do rezervného fondu.
Výška rezervného fondu dosiahne týmto sumu 425 807,26 EUR.
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Informácie o skutočnostiach osobitného významu po závierkovom dni
Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vo výročnej správe pandémia COVID19 pokračuje,
vedenie účtovnej jednotky si nemyslí, že jej dopady budú mať významný vplyv na účtovnú jednotku.
Akýkoľvek negatívny vplyv, resp. straty, zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku
2021.
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 2020 nevynakladala náklady v oblasti výskumu a vývoja a nenadobúdala vlastné akcie,
dočasné listy a obchodné podiely.
Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Pandémia COVID-19, ktorú spôsobilo rozšírenie koronavírusu do celého sveta, má svoje trvanie aj po
skončení roka 2020. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky
nezaznamenalo významný pokles výnosov a ani nárast nákladov nakoľko sa situácia stále mení, nemožno
predvídať budúce dopady pandemickej situácie na hospodárenie TASR. Manažment bude pokračovať v
monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek
negatívnych účinkov na TASR a jej zamestnancov.
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ZÁVER
TASR je pevný pilier verejnoprávnosti. Prináša jednoznačne najviac informácií oproti iným agentúram na
našom trhu, zamestnáva redaktorov v internom pracovnom pomere, platí za nich dane a odvody. TASR
prináša ako jediné médium na Slovensku správy nonstop, vrátane nočných hodín. TASR prináša informácie
bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu. TASR je povinnou osobou v zmysle zákona o archívnictve, musí plniť
štandardy v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti. TASR je subjektom vyrozumenia v krízových
situáciách, informuje verejnosť o rozhodnutiach štátu.
TASR má kvalitné regionálne multimediálne spravodajstvo. Prevádzkuje najhustejšiu sieť redaktorov,
fotografov, kameramanov a spolupracovníkov naprieč Slovenskom. TASR plní mnohé úlohy nie ako
rozhodnutie manažmentu, ale ako zákonnú povinnosť.
TASR zabezpečuje antihoaxovú agendu v spolupráci s agentúrou AFP. TASR zabezpečuje právo občanov
na faktické, neskreslené informácie z jasne identifikovaných zdrojov. TASR informuje, nekomentuje. Prináša
dostatok informácií pre slobodné utváranie názorov.
TASR má dobrú povesť. Služby agentúry využívajú všetky relevantné médiá na Slovensku.
Príspevok od štátu pre verejnoprávnu tlačovú agentúru je v štátnom rozpočte rovnaký už od roku 2015
a je určený na plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré sú presne stanovené zákonom. Väčšiu časť svojich
príjmov si agentúra zarába na trhu.
Možnosť navyšovania cien pre odberateľov je limitovaná, keďže situácia na mediálnom trhu je zložitá.
Koronakríza tento aspekt ešte významnejšie potlačila. TASR musí čeliť tlaku sociálnych sietí, ktoré sa núkajú
ako prvý informačný zdroj pre verejnosť, ale v istých aspektoch i pre médiá.
Rok 2020 bol pre TASR, napriek zložitosti, mimoriadne úspešný. Potvrdila svoje miesto v mediálnom
systéme spoločnosti, kvalitu značky i celistvosť informácií o dianí. TASR bola kvalitnou službou pre občanov
i verejnosť.
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Príloha č. 1
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2020

Príloha č. 2
Stanovisko správnej rady TASR k vyhodnoteniu plnenia
hlavných úloh TASR a k výsledku hospodárenia
TASR za rok 2020

Príloha č. 3
Uznesenie správnej rady TASR č. 02/13/04/2021

