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Základné informácie: 

 

Link na RSS kanál: https://etasr.sk/rss 

Login: poskytnutý z úseku obchodu a marketingu TASR 

Heslo: poskytnuté z úseku obchodu a marketingu TASR 

Overenie účtu prebieha pomocou nasledujúcej HTTP hlavičky: 

Authorization: Basic Base64-zakódované-prihlasovacie-meno-a-heslo-oddelené-dvojbodkou 

 

Prosíme vezmite do úvahy: žiadame našich klientov, aby si nastavili interval dopytov RSS 

na primeranú hodnotu, napr. 1 dopyt každých 5 minút  

 

Príklad: 

Login: demo 

Heslo: 4VcURcTiZwLm 

Do Base64 zakódujeme reťazec textu demo:4VcURcTiZwLm 

Výsledok: ZGVtbzo0VmNVUmNUaVp3TG0= 

 

V dopytoch teda budeme používať hlavičku: 

Authorization: Basic ZGVtbzo0VmNVUmNUaVp3TG0= 

 

 

 

Definícia tagov: 

Vo vrátenom dokumente sa v rss > channel > title nachádza na jeho konci dátum a čas dopytu: 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<rss version="2.0">  

<channel> 

<title>eTASR.sk | Súhrnný - prehľad správ 17.02.2022 08:27</title> 

            Dátum a čas dopytu  

 

https://etasr.sk/rss
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Tagy v správe: 

<item> - začiatok správy 

 <title> - hlavička správy 

<text> - telo správy 

<link> - odkaz na správu v etasr 

<createdAt> - dátum a čas vydania správy 

<keywords> - kľúčové slová, včlenené ďalej do tagov <keyword> a <text> jednotlivo 

<departments> <department> <name> - servis 

Servis TASR: DSL - domáca redakcia 

    MEZ - zahraničná redakcia 

    HOR - ekonomická redakcia 

    EAS - easy redakcia 

    SPO - športová redakcia 

    EXP - správy v anglickom a maďarskom jazyku 

<categories> - kategórie, včlenené ďalej do tagov <category> a <name> jednotlivo 

Kategórie TASR:  v prílohe (na konci tohto dokumentu) 

<attachments> - odkazy na prílohy ak správa obsahuje, včlenené ďalej do tagov  

     <attachment> a <link> jednotlivo 

 

 

RSS kanál pozostáva z 50 najnovších správ 
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Vzorka RSS kanálu 

Ukážka reálneho RSS kanálu pozostávajúceho z troch rôznych správ 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<rss version="2.0"> 

    <channel> 

        <title>eTASR.sk | Súhrnný - prehľad správ 17.02.2022 08:27</title> 

        <link>https://etasr.sk/rss/39</link> 

                    <nextPage>https://etasr.sk/rss?page=2</nextPage> 

                                    <item> 

                <title>NHL: Ružičkovi sa darilo na buly, Scheifele čistým hetrikom napodobnil Hossu 

(4)</title> 

                <text> 

 New York 17. februára (TASR) - Hokejisti Calgary v zostave so slovenským útočníkom 

Adamom Ružičkom vyhrali v zámorskej NHL ôsmy duel za sebou. Na domácom ľade zdolali Anaheim 

6:2. Mark Scheifele sa piatym hetrikom v kariére výrazne podieľal na víťazstve Winnipegu nad 

Minnesotou 6:3.  

 Dvoma gólmi a asistenciou sa pod triumf Calgary podpísal švédsky útočník Elias Lindholm. Tri 

body s bilanciou 1+2 si pripísali aj jeho spoluhráči z elitnej formácie Matthew Tkachuk a Johnny 

Gaudreau. Ružička skóroval v dvoch predchádzajúcich dueloch, tentoraz mal štyri neúspešné 

strelecké pokusy. Odohral 10:09 min, zaznamenal mínusový bod a v prvej tretine si odsedel 

dvojminútový trest za faul lakťom. Na vhadzovaniach dosiahol svoje osobné maximum, keď vyhral 6 z 

8 a dosiahol 75-percentnú úspešnosť. 

 Scheifele tromi gólmi za sebou otočil skóre v prospech Winnipegu v súboji s Minnesotou z 0:1 

na 3:1. Skóroval v piatom zápase za sebou a pridal aj jednu asistenciu. Kapitán Jets Blake Wheeler si 

pripísal štyri asistencie. Skóre na 6:3 pre domácich spečatil do prázdnej bránky Paul Šťastný. Scheifele 

sa stal šiestym hráčom v histórii Jets, resp. ich predchodcov Atlanty Trashers, ktorý dosiahol čistý 

hetrik. Do tejto spoločnosti patrí aj slovenský útočník Marián Hossa, ktorý strelil čistý hetrik 15. 

januára 2008. 

 Hráči Floridy Panthers si upevnili pozíciu najlepšieho tímu Východnej konferencie. Na ľade 

Caroliny Hurricanes zvíťazili 3:2 po predĺžení a tohto súpera zdolali štvrtýkrát po sebe. Zápas mali 

pritom lepšie rozohraný domáci, ktorí však o tesný náskok 2:1 prišli v poslednej minúte riadneho 

hracieho času, keď vyrovnal Sam Reinhart. Predĺženie trvalo iba 16 sekúnd, keďže obranca Aaron 

Ekblad sa dostal do úniku a 11. gólom v sezóne rozhodol o 33. víťazstve &quot;panterov&quot; v 

sezóne. 

 Americký útočník Jack Eichel debutoval v drese Vegas Golden Knights. Zápas proti Coloradu 

Avalanche bol pre neho prvý od novembrového prestupu z Buffala a následnej operácie 
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medzistavcovej platničky. Druhý hráč draftu 2015 strávil v Sabres celú doterajšiu kariéru, no klub mu 

nedovolil podstúpiť unikátnu operáciu a preferoval tradičnejší spôsob liečby. Eichel napokon zamieril 

do Vegas v rámci výmeny za dvoch hráčov a dva výbery v drafte. V novom pôsobisku sa uviedol 

dvomi vylúčeniami na 2 minúty, na ľade strávil 17:24 min. V drese &quot;zlatých rytierov&quot; 

naopak nenastúpil kanadský útočník Mark Stone, ktorý pre problémy s chrbtom pribudol na listinu 

dlhodobo zranených hráčov. Brankár Avalanche Darcy Kuemper zmaril všetkých 29 striel domácich a 

pripísal si 3. čisté konto v sezóne a 23. v kariére. Zápas sa predčasne skončil pre útočníka Vegas 

Nolana Patricka po tvrdej kolízii s Nathanom MacKinnonom. 

 

 NHL - sumáre: 

 Winnipeg Jets - Minnesota Wild 6:3 (0:1, 2:0, 4:2) 

 Goly: 32. Scheifele (Wheeler), 40. Scheifele (Morissey, Wheeler), 42. Scheifele (Wheeler, 

Dillon), 43. Perfetti (Schmidt, Stanley), 51. Connor (Perfetti), 58. Šťastný (Wheeler, Scheifele) - 11. 

Eriksson (Sprugeon, Brodin), 35. Zuccarello (Kaprizov, Hartman), 37. Kulikov (Kaprizov, Zuccarello). 

Brankári: Hellebuyck - Talbot, strely na bránku: 31:36, 12.527 divákov. 

 

 Carolina Hurricanes - Florida Panthers 2:3 po predĺžení (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1) 

 Góly: 20. Teraväinen (Aho, Slavin), 44. DeAngelo (Staal, Niederreiter) - 44. Barkov 

(Huberdeau, Ekblad), 60. Reinhart (Hornqvist, Weegar), 61. Ekblad (Huberdeau, Barkov). Brankári: 

Andersen - Bobrovskij, strely na bránku: 18:31, 16.986 divákov 

 

 Calgary Flames - Anaheim Ducks 6:2 (2:0, 2:1, 2:1) 

 Góly: 6. Dubé (Andersson, Monahan), 13. Lindholm (Tkachuk, Andersson), 24. Lindholm 

(Andersson, Gaudreau), 25. Tkachuk (Gaudreau, Lewis), 57. Gaudreau (Lindholm, Tkachuk), 58. 

Mangiapane (Dubé, Monahan) - 22. Milano (Lundeström, Fowler), 45. Lundeström. Brankári: 

Markström - Gibson (39. Stolarz), strely na bránku: 43:28, 9639 divákov. 

 

 Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) 

 Góly: 41. Landeskog (Makar, D. Toews), 56. Rantanen (Johnson, MacKinnon). Brankári: 

Brossoit - Kuemper, strely na bránku: 29:25, 18.209 divákov. 

 

 Slováci v akcii: 

 Adam Ružička (Calgary) 10:09 0 0 0 -1 4 2 

 /pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/ 

 

 UPOZORNENIE: Správa je rozšírená v 2. a 3. odseku. 
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 hm mp jp</text> 

                <link>https://etasr.sk/article/17543102</link> 

                <createdAt>2022-02-17T08:23:57+01:00</createdAt> 

 

                                    <keywords> 

                                                    <keyword> 

                                <text>USA</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>SR</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>Hokej</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>NHL</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>Scheifele</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>Ružička</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>sumáre</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>4</text> 

                            </keyword> 
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                                            </keywords> 

                 

                                    <departments> 

                                                    <department> 

                                <name>spo</name> 

                            </department> 

                                            </departments> 

                 

                                    <categories> 

                                                    <category> 

                                <name>hok</name> 

                            </category> 

                                            </categories> 

                 

                            </item> 

                    <item> 

                <title>Zdravie: NSK otvorí cez víkend dve očkovacie centrá</title> 

                <text> Nitra 17. februára (TASR) – Veľkokapacitné očkovacie centrá (VOC) zriadené 

Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) budú aj počas budúceho víkendu fungovať v obmedzenom 

režime. Pre klesajúci záujem o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 budú otvorené dve z troch VOC. 

 V nitrianskom VOC na Slančíkovej ulici sa bude očkovať iba v sobotu (19. 2.) od 8.00 h do 

13.30 h. Ako informoval NSK, podávať sa budú vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a 

Johnson&amp;Johnson. Rovnakými vakcínami sa bude očkovať v nedeľu (20. 2.) v šalianskej 

poliklinike v čase od 8.00 h do 15.00 h, VOC v štúrovskej poliklinike zostane počas víkendu zatvorené. 

 Na konci týždňa bude otvorené aj očkovacie centrum, ktoré v OC Mlyny zriadilo mesto Nitra. 

Podávať sa budú vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Johnson&amp;Johnson. „Očkovať sa bude 

v piatok (18. 2.) a v sobotu od 10.00 h do 18.00 h. V sobotu bude pediater očkovať deti vo veku od 12 

do 17 rokov,“ uviedla radnica. 

 

 

 van lem 

</text> 

                <link>https://etasr.sk/article/17543069</link> 
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                <createdAt>2022-02-17T08:20:38+01:00</createdAt> 

 

                                    <keywords> 

                                                    <keyword> 

                                <text>SR</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>Nitra</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>NSK</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>očkovanie</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>víkend</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>obmedzené</text> 

                            </keyword> 

                                                    <keyword> 

                                <text>NRX</text> 

                            </keyword> 

                                            </keywords> 

                 

                                    <departments> 

                                                    <department> 

                                <name>dsl</name> 

                            </department> 
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                                            </departments> 

                 

                                    <categories> 

                                                    <category> 

                                <name>zdr</name> 

                            </category> 

                                            </categories> 

                 

                            </item> 

 

<item> 
            <title>Slovakia&#039;s Coronavirus Update for Monday, April 4, 2022</title> 
            <text>  Bratislava, April 5 (TASR) - Slovakia&#039;s coronavirus update for Monday, April 4, acc
ording to the National Health Information Centre&#039;s (NCZI) special website covid-19.nczisk.sk: 
 
    NEW POSITIVE PCR TESTS: 5,144 
    Positive PCR tests in total: 1,732,096 
    Daily PCR tests: 13,572 
 
    NEW POSITIVE ANTIGEN TESTS: 983 
    Positive antigen tests in total: 735,716 
    Daily antigen tests: 12,322 
 
    NEW DEATHS: 22 
    Deaths in total: 19,462 
 
    CONFIRMED COVID-19 IN HOSPITALS: 2,021 
    Intensive care: 169 (-10) 
    Lung ventilation: 64 (-8) 
 
    NEWLY VACCINATED (1st dose): 59 
    In total (1st dose): 2,820,300 
 
    NEWLY VACCINATED (2nd dose): 133 
    In total (2nd dose): 2,763,208 
 
    NEWLY VACCINATED (3rd dose): 658 
    In total (3rd dose): N/A 
 

    zel</text> 
            <link>https://etasr.sk/article/18155141</link> 
            <createdAt>2022-04-05T12:01:48+02:00</createdAt> 
            <keywords> 
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                <keyword> 
                    <text>coronavirus</text> 
                </keyword> 
                <keyword> 
                    <text>stats</text> 
                </keyword> 
                <keyword> 
                    <text>Monday</text> 
                </keyword> 
                <keyword> 
                    <text>April 4, 2022</text> 
                </keyword> 
            </keywords> 
            <departments> 
                <department> 
                    <name>exp</name> 
                </department> 
            </departments> 
            <categories> 
                <category> 
                    <name>mis</name> 
                </category> 
            </categories> 
        </item> 
 

            </channel> 

</rss> 
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Príloha - zoznam servisov a kategórií 
 

Domáci servis 
 

Kategória Charakteristika 

dop Doprava 

env Životné prostredie 

hms Počasie 

idm Dokumentácia 

jus Súdy, prokuratúra 

kat Katastrofy 

kri Policajné správy 

kul Kultúra a umenie 

med Média 

mes Miestna samospráva 

nab Cirkvi a náboženské skupiny 

pla Plány, prehľady dňa 

pol Politické udalosti 

sko Vzdelávanie a školstvo 

soc Oblasť práce a sociálnych vecí 

suh Spravodajské súhrny 

top Zaujímavosti a kuriozity 

tur Turistický a cestovný ruch 

ved Veda a výskum 

voj Armáda, civilná obrana 

zdr Zdravotníctvo 
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Ekonomický servis 
 

Kategória Charakteristika 

aut Automobilizmus 

dop Doprava 

ene Energetika 

env Životné prostredie 

fin Financie 

hos Hospodárstvo 

idm Dokumentácia 

itt Informačné technológie 

kap Kapitálový trh, burzy 

med Média 

obs Obchod, služby 

pdh Pôdohospodárstvo 

pla Plány, prehľady dňa 

poi Poisťovne 

prm Priemysel 

soc Oblasť práce a sociálnych veci 

suh Spravodajské súhrny 

svb Stavebníctvo 

tur Turistický a cestovný ruch 

zdr Zdravotníctvo 
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Zahraničný servis 
 

Kategória Charakteristika 

dop Doprava 

env Životné prostredie 

hms Počasie 

idm Dokumentácia 

jus Súdy, prokuratúra 

kat Katastrofy 

kri Policajné správy 

kul Kultúra a umenie 

med Média 

nab Cirkvi a náboženské skupiny 

pla Plány, prehľady dňa 

pol Politické udalosti 

sko Vzdelávanie a školstvo 

slo Slovaciká 

soc Oblasť práce a sociálnych vecí 

suh Spravodajské súhrny 

top Zaujímavosti a kuriozity 

tur Turistický a cestovný ruch 

ved Veda a výskum 

voj Armáda, civilná obrana 

zdr Zdravotníctvo 

zst Životný štýl 
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Športový servis 
 

Kategória Charakteristika 

atl Atletika 

fut Futbal 

hok Hokej 

lyz Lyžovanie 

mot Motorizmus 

pla Plány, prehľady dňa 

suh Spravodajské súhrny 

ten Tenis 

vse Všeobecné správy 

top Zaujímavosti a kuriozity 

zdr Zdravotníctvo 

  
 

Easy servis 
 

Kategória Charakteristika 

div Divadlo 

fil Film 

hik Historický kalendár 

his História 

hud Hudba 

huk Hudobný kalendár 

lit Literatúra 

oso Osobnosti 

ved Veda a výskum 

vyu Výtvarné umenie 

top Zaujímavosti a kuriozity 
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Exportný servis v anglickom jazyku 
 

Kategória Charakteristika 

cri Crime and Justice - Kriminalita, polícia 

cul Culture and Education - Kultúra a školstvo 

ded Schedules, Summaries - Sumáry, oznámenia, plány 

dpo Domestic Policy - Domáca politika 

fpo Foreign Policy - Zahraničná politika, slovaciká 

eco Economy and Finance - Ekonomika a financie 

mis Miscellaneous - Ostatné 

mon Media Monitor - Zmonitorované spravodajstvo 

spo Sports - Šport 

  
 
Exportný servis v maďarskom jazyku 
 

Kategória Charakteristika 

bph Belpolitika 

bnh Bűnügy 

egh Egészségügy 

gah Gazdaság 

kuh Kultúra 

kzh Közlekedés 

reh Régió 

sph Sport 

szh Színes és vegyes 

tdh Társadalom 

ath Áttekintés 

  
 


