
 

Formát spravodajstva TASR 
 

Znaková sada :  PC Latin2 

Formát :        IPTC 

 

 

1. Zahájenie:              0D,0A,0D,0A,7F (H) 

2. Začiatok hlavičky:      01 

3. Servis:                 tri písmena označujúce servis * 

4. Poradové číslo:         štyri číslice označujúce poradové  

                           číslo správy daného servisu. 

5. Oddelovač:              20 

6. Priorita správy:        jedna číslica v rozsahu 1-5 

                           1 - najvyššia priorita 

7. Oddelovač:              20 

8. Tématická kategória:    tri písmena označujúce kategóriu **  

9. Oddelovač:              20 

10.Počet slov:             max. štyri číslice označujúce dĺžku 

                           správy. Nevýznamné nuly sú nahradené 

                           medzerami.(20) 

11.Oddelovač:              20 

12.Systémová identifikácia:TASRrrrrmmddXnnnn 

                           TASR   :označenie agentúry 

                           rrrr   :rok vzniku správy 

                           mm     :mesiac 

                           dd     :deň 

                           Xnnnn  :interná identifikácia TASR 

13.Oddelovač:              20  

14.Referencie:             Systémová identifikácia vo forme: 

                           trrrrmmddXnnnn 

                   t       :typ súvisiaci s predchádzajúcou  

                            správou 

                            O  Oprava 

                            S  Storno 

                            N  Náhrada 

                            P  Pokračovanie 

                   rrrr     :rok vzniku správy 

                   mm       :mesiac 

                   dd       :deň 

                   Xnnnn    :interná identif. TASR 

Referencie platia len v prípade, ak sa správa odvoláva už na  

vydanú správu. 

15. Oddelovač:              20  

16. Oddelovač:              0D,OA 

17. Kľúčové slová:          Max. 69 znakov 

18. Oddelovač:              0D,0A 

19. Opakovaná správa:       Opakovaná správa  

                            0D,0A 

Bod č.19 je použitý len v prípade, ak je správa opakovaná. 

 



 

        

20. Začiatok textu:          02 

21. Text správy:             Voľne formátovaný text bez  

                             obmedzenia dĺžky.  

22. Prerušenie:              0D,0A 

                             "Vysielanie prerušené!" 

                             0D,OA 

Označuje prerušenie správy inou správou s prioritou 1. 

Prerušená správa sa ukončí. Prerušená správa je potom 

odvysielaná opäť od začiatku. 

23. Zakončenie textu:         0D,0A,0D,0A 

24. Koniec textu:             03 

25. Dátum a čas:              ddhhmm sss rr 

                              dd  deň 

                              hh  hodiny 

                              mm  minúty 

                              20 

                              sss  mesiac anglickou skatkou 

                              20 

                              rr  posledné dvojčíslie roku 

26. Oddelovač:                0D,0A,0A,0A 

27. Koniec prenosu:           04 

28. Oddelovač:                0D,0A,0D,0A 

 

 

Medzi dvoma prenosmi sa môže vyskytnúť kontrola linky - päť  

minút po poslednej správe a každých nasledujúcich päť minút, 

až kým nepríde ďalšia správa. 

 

Formát kontroly linky : 

 

1. Identifikácia:             TASR 

2. Oddelovač:                 20 

3. Dátum a čas:               ddhhmm sss rr 

                              dd  deň 

                              hh  hodiny 

                              mm  minúty 

                              20 

                              sss mesiac anglickou skratkou 

                              20 

                              rr  posledné dvojčíslie roku 

4. Oddelovač:                 20,20 

5. Kontrolný text:            Kontrola linky 

6. Oddelovač:                 20 

7. Oddelovač:                 0D,0A,0D,0A,0A,0A 

8. Koniec prenosu:            04 

 

 

 

 



 

*Označenie servisov v správach TASR 

 

viď. príloha Zoznam_servisov_a_kategorii_TASR.pdf 

 

**Označenie kategórií v správach TASR 

 

viď. príloha Zoznam_servisov_a_kategorii_TASR.pdf 


