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1. Identifikácia organizácie

Názov:
Sídlo:

Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia (TASR)
Pribinova 23, 819 28 Bratislava

Generálny riaditeľ:
Šéfredaktor:

JUDr. Peter Nedavaška
PhDr. Richard Erdőfy

Telefón:
02/5921 0401
Fax:
02/5296 3405
E-mail:
sekrgr@tasr.sk
Iternetová stránka organizácie: www.tasr.sk
Rezort: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Príspevková organizácia

Hlavná činnosť:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia je spravodajská informačná agentúra
zriadená zákonom SNR č. 81/1992 Zb. z 30. januára 1992.
Platný štatút Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia má účinnosť
od 28. apríla 1999.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia používa skratku TASR. Sídlom tlačovej
agentúry je Bratislava, Pribinova ul. č. 23.
Základnou úlohou Tlačovej agentúry Slovenskej republiky - Slovakia je získavať,
spracúvať, uchovávať a poskytovať všestranné informácie o udalostiach v Slovenskej
republike a zahraničí tak, aby plnili požiadavky objektivity, dôveryhodnosti a rýchleho
prístupu v súlade so zákonom č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných
informačných prostriedkoch.
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Poslaním Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia (ďalej len TASR) je
získavanie, šírenie a uchovávanie slovného, obrazového a zvukového spravodajstva.
TASR svoje spravodajstvo
získava
- vlastnými zamestnancami alebo spolupracovníkmi
- spoluprácou s inými tlačovými agentúrami
- informáciami z iných médií
- spracúvaním dokumentačných materiálov (vlastných a inak dostupných – tlač,
encyklopédie, rozličné dokumenty a pod.)
- z oficiálnych oznámení, stanovísk, vyhlásení a komuniké
šíri
-

-

-

získané spravodajstvo z domova a zo zahraničia, ktoré pokrýva všetky oblasti života politiku, ekonomiku, kultúru, spoločenský život, šport a ďalšie, triedi do databáz,
utvára ďalšie dokumentačné databázy a dodáva na základe zmlúv slovom, obrazom
aj zvukom elektronickým médiám, periodickej tlači, ako aj nemediálnym subjektom
v Slovenskej republike a zahraničí
spravodajstvo využíva na vydávanie periodických bulletinov v slovenskom
a anglickom jazyku, ako aj špecializovaných rešerší, ktoré poskytuje fyzickým
a právnickým osobám
súčasťou spravodajstva TASR je platená OTS - originálna textová služba, ktorá slúži
na publikovanie platených informácií, najmä komerčného charakteru
spracúva a vydáva prehľad článkov domácej tlače

uchováva
- agentúrne spravodajstvo triedi do databáz a utvára tak slovné, obrazové a zvukové
archívy
Tlačová agentúra bude i naďalej rozvíjať svoje činnosti pričom prioritou zostáva
objektívne, rýchlo a spoľahlivo zabezpečovať slovné a obrazové spravodajstvo.
Mať informácie k dispozícii včas a kompletne znamená získavať výraznú výhodu oproti
konkurentom. TASR preto neustále rozširuje ponuku svojich služieb o nové produkty,
ktoré pomôžu naplniť náročné požiadavky našich terajších aj potenciálnych odberateľov.
Nové produkty ako Online monitoring, Offline monitoring nadviažu na v súčasnosti
ponúkané servisy a rozšíria spravodajské pokrytie aj na dennú tlač, rozhlasové a televízne
vysielanie a na weby. Nové služby budú tak ako doteraz poskytovať produkty
prispôsobené potrebám zákazníkov a transformované do potreby online či offline
produktov.

4

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
Organizácia v roku 2005 nemala uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom podľa
uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 18. 12. 2002.
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4. Činnosť organizácie a jej náklady

Spravodajskú produkciu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia (TASR)
v roku 2005 predstavovalo

počet správ
135 577
53 727
12 228

druh spravodajstva
slovné zpravodajstvo
fotografie a grafy
zvukové správy
Spolu

201 532

Spravodajskú produkciu TASR v roku 2005 predstavovalo vyše 201 000 slovných,
grafických, obrazových a zvukových informácií. Na domácom mediálnom trhu a
v zahraničí si tlačová agentúra udržala postavenie najrešpektovanejšieho informačného
zdroja o dianí na Slovensku. Ako multimediálna národná informačná inštitúcia je TASR
svojou produkciou porovnateľná s partnerskými európskymi národnými agentúrami, ktorým
podľa dohodnutých zmluvných podmienok alebo na výmennej báze sprostredkúva udalosti
na Slovensku.
TASR vykonáva jedinú činnosť a tou je získavanie, šírenie a uchovávanie spravodajstva.
Na tejto činnosti sa podieľajú tak redakčné, ako aj technické a administratívne zložky tlačovej
agentúry.

Obsah, tematické členenie a spracúvanie agentúrneho spravodajstva:



domáci servis - spravodajstvo
pokrývajúce politické, kultúrne, spoločenské
a všeobecné oblasti života v SR od vlastných redaktorov a externých prispievateľov.
Súčasťou tohto servisu sú oficiálne materiály štátnych orgánov SR



ekonomický servis - ekonomické spravodajstvo z domova a zo zahraničia získavané
vlastnými redaktormi, prostredníctvom zahraničných agentúr a zahraničnej tlače



medzinárodný servis - zahraničné spravodajstvo z oblasti politiky, kultúry,
spoločnosti získavané zo zahraničných agentúr, médií, vlastných spravodajcov a
externých spolupracovníkov
Budapešť a Brusel sú zastúpené vlastnými zamestnancami TASR.



športový servis - športové spravodajstvo z domova a zo zahraničia získavané
vlastnými redaktormi, dopisovateľmi a zo zahraničných agentúr a médií
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regionálne spravodajstvo získavané od vlastných regionálnych spravodajcov
a externých spolupracovníkov, mapujúce dianie vo všetkých kútoch Slovenska. Je
súčasťou všetkých servisov TASR okrem medzinárodného.
TASR má vlastných regionálnych spravodajcov zastúpených v regiónoch Banská
Bystrica, Košice, Nitra, Žilina, Trenčín, Komárno, Ružomberok, Prievidza, Prešov,
Trnava, Vranov nad Topľou, Zvolen a Kežmarok.



obrazový servis - fotospravodajstvo z domova a zo zahraničia získavané vlastnými
fotoreportérmi, externými spolupracovníkmi a zo zahraničných agentúr. Súčasťou
servisu sú aktuálne grafy. Službou najmä pre časopisy je ponuka fotografických fíčrov
na rozličné témy. Servis využíva bohatý fotoarchív, obsahujúci domácu aj zahraničnú
fotodokumentáciu od roku 1945.



exportný servis - spravodajstvo v anglickom jazyku je výberom vlastných
agentúrnych správ a komentárov zo slovenskej tlače



TOP spravodajstvo – zaujímavosti zo všetkých oblastí života v SR a zahraničí. Je
súčasťou domáceho, medzinárodného, športového i zvukového servisu.



zvukový servis – je súbor audio-záznamov z domova i zo zahraničia všetkých
kategórií, ktorý zabezpečuje autentickosť zachytenia jednotlivých udalostí súčasťou
ostatných servisov a zabezpečuje autentickosť zachytenia jednotlivých udalostí



dokumentačné databázy - uchovávanie agentúrneho spravodajstva a utváranie
špecializovaných databáz, spracúvanie rešerší a ďalšie dokumentačné služby.
Databázy:
-

FOND - obsahuje kompletné servisy TASR - Slovakia od januára 1994 do
súčasnosti. Umožňuje vykonávať retrospektívne rešerše na zadanú tému

-

ĽUDIA - obsahuje biografie osobností z oblasti politického a spoločenského
života Slovenskej republiky a biografie osobností zo zahraničia

-

ANOT - obsahuje anotácie redakčných a autorských článkov zo slovenskej a
českej periodickej tlače od 1. 1. 1990 do 31. 12. 2001. (Od roku 2002 je nahradená
prehľadom tlače). Umožňuje vykonávať retrospektívne rešerše na zadanú tému

-

EÚ – informácie týkajúce sa činnosti Európskej únie

-

CHRONO - obsahuje chronológie udalostí na rozličné témy, ktoré sa pravidelne
aktualizujú bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v servisoch TASR

-

MENÁ - obsahuje stručnú charakteristiku jednotlivých krstných mien podľa
kalendára

-

PARLAMENT - obsahuje informácie týkajúce sa Národnej rady SR

-

KRAJINY – informácie o vybraných krajinách (politické, hospodárske, história
a ďalšie)

-

ADRESÁR – vybrané domáce inštitúcie, úrady, banky, poisťovne, médiá a ďalšie
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-

DEJINY – výročia domácich a svetových udalostí, história sviatkov a významných
dní

-

MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE – aktualizované informácie k vybraným
medzinárodným organizáciám, vrátane ich profilov



bulletiny – spravodajský servis spracovaný podľa jednotlivých tém a podľa
informačných potrieb klientov. Bulletiny sa vydávajú v slovenskom a anglickom
jazyku

-

Bulletin pre zahraničných Slovákov – týždenný výber najzaujímavejších informácií o
dianí na Slovensku
Denné ekonomické informácie - denný súhrn najdôležitejších ekonomických udalostí
doma a vo svete. Okrem vlastného agentúrneho spravodajstva obsahuje aktuálne
kurzové a burzové spravodajstvo, ako aj vybrané ekonomické komentáre z domácej i
zahraničnej tlače
Ekonomika SR - týždenný súhrn dôležitých ekonomických udalostí na Slovensku
Banky a Financie - týždenný súhrnný prehľad domácich i svetových udalostí
z bankovej a finančnej sféry
Energetika - týždenný súhrnný prehľad domácich a svetových informácií z oblasti
energetiky, s možnosťou doplnenia spravodajstva o problematiku vodohospodárstva
Automobilový priemysel - týždenný súhrn domácich a zahraničných správ
o automobilovom priemysle s možnosťou doplnenia o športové spravodajstvo
z rovnakej oblasti
Daily News Monitor - denný prehľad agentúrneho spravodajstva o politických,
ekonomických, kultúrnych, diplomatických a športových udalostiach na Slovensku,
doplnený o anotácie vybraných článkov zo slovenskej tlače
Economy and Bussines - týždenný výber ekonomických článkov zo slovenskej tlače
doplnený o agentúrne spravodajstvo TASR, zahrňujúci finančné a obchodné vzťahy,
trendy, štatistické ukazovatele, profily slovenských podnikov, zahraničné investície a
iné informácie o slovenskej ekonomike
Slovak Weekly News - týždenný prehľad agentúrneho spravodajstva
o najdôležitejších udalostiach v Slovenskej republike z oblasti politiky, ekonomiky,
kultúry a športu
Review of the News - týždenný výber správ, komentárov a analýz slovenskej domácej
a zahraničnej politiky z rozličných zdrojov

-

-

-

-

-

-

Útvar informačných technológií (ÚIT) zabezpečuje nepretržitú prevádzku príjmu a
vysielania spravodajstva.
Rok 2005 bol aj pre toto oddelenie charakteristický uplatňovaním maximálnych
úsporných opatrení, ktoré poznamenali činnosť celého ÚIT a spôsobili stagnáciu vo všetkých
oblastiach rozvoja informačných technológií.
Nakupovali sa iba nevyhnutné zariadenia a komponenty na odstránenie havarijných
stavov. Investície do nových zariadení, meracej techniky, technického vybavenia ÚIT boli
nulové a ostro kontrastovali s množstvom vyradenej techniky a odpismi existujúcej, aj keď už
zastaranej techniky.
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Nedocenenie úrovne technického rozvoja má za následok ústup z popredných línií
v distribúcii spravodajstva a nemožnosť konkurovať v nových formátoch prostredníctvom
webu (XML, RSS, LN). Prevádzkovanie počítačov z roku 1977, 1988 je naďalej neúnosné.
ÚIT upriamil svoju pozornosť v roku 2005 hlavne na spoľahlivý chod existujúcej
techniky. Kompromisnými riešeniami sa snažil udržať výkon serverov na prijateľnej úrovni, a
to optimalizáciou záťaží serverov, rozdelením úloh, ktoré na nich bežia a vzájomnou
zámenou hardvérov. Pretože sa nočné služby zrušili, väčšina týchto prác sa robila počas
pracovného voľna nad rámec bežných služieb a povinností v čase, keď je spravodajská
aktivita minimálna. V priebehu roka 2005 sa vymenili servery pre textové databázy Lotus
Notes a mail server. Bolo to potrebné z toho dôvodu, že ich výkon už nepostačoval.

Náklady na hospodárske strediská vykonávajúce spravodajskú činnosť
hospodárske

náklady
materiál

stredisko
domáca redakcia

cestovné

spoje

ostatné

Spolu

63112

238105

272607

8017340

8591164

medzinárodná redakcia

171704

179027

401337

14871336

15623404

ekonomická redakcia

144469

23517

67181

6740410

6975577

obrazová redakcia

157746

475468

446929

14934523

16014666

športová redakcia

69358

400382

387068

8050433

8907241

120829

762055

722747

8345952

9951583

exportná redakcia (servis v angl. jazyku)

31987

310

10576

3784113

3826986

redakcia dokumentačných databáz

60446

0

8529

3180918

3249893

redakcia TOP

23317

69616

25295

1156876

1275104

105783

4968

1670778

4694758

6476287

1020601

2238215

4108309

76432853

83799988

regionálna redakcia

útvar informačných technológií

Spravodajský úsek
(vrátane šéfredaktora a sekretariátu)

Náklady na ostatné hospodárske strediská
Odbor generálneho riaditeľa
Ekonomický odbor
Odbor odbytu a marketingu

105266

84377

94253

4509075

4792971

1203168

17220

37486

20006050

21263924

60658

27237

56277

3377957

3522129
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5. Rozpočet organizácie
Na rok 2005 bol TASR upraveným rozpočtom príjmov a výdavkov schválený bežný
transfer vo výške 44 863 tis. Sk. V rámci tohto limitu bolo TASR povolené čerpať na bežné
výdavky sumu vo výške 43 363 tis. Sk a z toho na mzdy 16 092 tis. Sk. Zároveň jej bol
stanovený limit príspevku na krytie odpisov vo výške 1 500 tis. Sk a limit na reprezentačné
v nulovej výške. Ako vyplýva z plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov tlačová agentúra za rok
2005 čerpala bežný transfer (podpoložka 312001) vo výške 44 863 tis. Sk, t. j. 100 %
z upraveného ročného plánu, pričom na bežné výdavky (EK 600) vyčerpala sumu 43 363 tis.
Sk a na mzdy (EK 610) vydala finančné prostriedky v sume 16 092 tis. Sk, čo percentuálne
predstavuje čerpanie vo výške 100 %. Tlačová agentúra zároveň vykryla odpisy 1 500 tis. Sk
a na reprezentačné nepoužila nijaké prostriedky zo ŠR.
TASR zostavila na rok 2005 rozpočet nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku.
Agentúrou predkladaný návrh rozpočtu nákladov a výnosov bol zostavený so stratovým
hospodárskym výsledkom vo výške 10 000 tis. Sk – teda vo výške nekrytých odpisov. TASR
ako príspevková organizácia je podľa zákona o účtovníctve povinná tvoriť a účtovať odpisy.
Vzhľadom na vývoj jej výnosov bolo už pri zostavovaní rozpočtu zrejmé, že nebude v jej
silách ich aj finančne kryť, čoho výsledkom bol návrh stratového rozpočtu. Na základe
nesúhlasného stanoviska MK SR s týmto návrhom bol rozpočet nákladov, výnosov
a hospodárskeho výsledku následne upravený a predložený s nulovou stratou.
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Príloha k položke 641 - Bežné transfery na rovnakej vládnej úrovni k podpoložke 641001
Ukazovateľ

Ria
dok

Schválený
rozpočet 2005
Celkom

z toho

Celkom

z toho

fin. zo ŠR
a

b

1

2

v tis. Sk

skutočnosť
k 31.12.2005

upravený
rozpočet 2005

Celkom

z toho

fin. Zo ŠR
3

4

fin. zo ŠR
3

4

Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej
organizácie celkom

1

124 700

43 920

125 643

44 863

106 395

44 863

Z toho: prevádzkové dotácie
-- transfery na činnosť (691)

2

43 920

43 920

44 863

44 863

44 863

44 863

– tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb

3

80 580

80 580

60 716

z toho: tržby z prenájmu

4

9 080

9 080

5 727

– iné ostatné výnosy (649)

5

z toho: použitie prostriedkov fondu reprodukcie
a rezervného fondu na úhradu nákladov

6

zo štátnych fondov

7

od iných organizácií z prostriedkov štátneho rozpočtu

8

– tržby z predaja nehmotného
a hmotného investičného majetku (651)

9

Náklady na hlavnú činnosť
príspevkovej organizácie

10

124 700

43 920

125 643

44 863

113 149

44 863

v tom: spotrebované nákupy (50)

11

12 210

6 800

12 210

6 800

8 415

4 847

z toho: spotreba materiálu

12

3 510

3 510

2 390

864

z toho: kancelárske potreby

13

600

600

382

70

pohonné hmoty

14

970

970

912

468

drobný hmotný majetok

15

700

spotreba energie

16

8 700

predaný tovar

17

0

– služby (51)

18

26 820

z toho: opravy a údržba (511)

19

850

cestovné (512)

20

2 630

náklady na reprezentáciu (513)

21

100

100

22

ostatné služby (518)

22

23 240

16 390

23 240

14 890

21 448

13 872

z toho: výkony spojov

23

5 300

4 500

5 300

4 500

4 296

3 879

Nájomné

24

1 750

1 750

1 719

746

drobný nehmotný investičný majetok

25

100

100

13

13

– osobné náklady (52)

26

73650

20 730

74 593

21 673

68 163

22 543

z toho mzdové (521)

27

53750

15 300

54 542

16 092

50 027

17 129

z toho: na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru

28

2 000

1 829

1 037

náklady na sociálne poistenie (524+525)

29

17 400

5 300

17 551

5 451

15 755

5 409

sociálne náklady (527+528)

30

2 500

130

2 500

130

2 381
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z toho: príspevok na stravovanie

31

1 800

– dane a poplatky (53)

32

160

160

569

– ostatné náklady (54)

33

1860

1 860

1 556

625

– odpisy, predaný majetok a rezervy (55)

34

10 000

z toho: odpisy nehmotného a hmotného
investičného majetku (551)

35

10 000

zostatková cena predaného nehmotného
a hmotného investičného majetku (552)

36

Hospodársky výsledok (r.1 - r.10)

37

460

– daň z príjmov (59)
Hospodársky výsledok po zdanení
Odvody spolu

38

z toho: odvod z činnosti (z r.37)

39

Odpisy (neuplatnené v nákladoch z dôvodu
pozastavenia a odpisovania)

40

11

700

145

140

6 800

6 025

3 983

14 890

24 514

14 821

850

677

220

2 630

2 367

729

6 800

8 700

16 390

26 820

0

0

2 000

1 800

0

1 654
527

10 000

1 500

9 932

1 500

10 000

1 500

9 932

1 500

0

0

0

0

0

-6 754

0

0

0

0

230

0

0

0

0

-6 984

0

Ako dokumentujú údaje o plnení nákladových a výnosových položiek v uvedenej tabuľke,
tlačová agentúra skončila hospodárenie za rok 2005 so stratou vo výške 6 984 tis. Sk, čo
oproti plánu predstavuje zhoršený hospodársky výsledok. V porovnaní s hospodárskym
výsledkom za rok 2004 je však tento výsledok zlepšený o sumu 9 316 tis. Sk.
Z podrobnejšieho hodnotenia plnenia ekonomických ukazovateľov upraveného rozpočtu
a z ich porovnania s plánom je zrejmé, že strata za rok 2005 je výsledkom výpadku vo
výnosoch TASR čiastočne eliminovaného vysokou úsporou v oblasti nákladov.
Tlačová agentúra za rok 2005 dosiahla vlastné výnosy vo výške 61 532 tis. Sk, čím ročný
plán splnila na 76 %. Ako sa uvádza v predchádzajúcich hodnoteniach, situácia na mediálnom
trhu neumožňuje tlačovej agentúre zvyšovať vlastné tržby za predaj spravodajstva, čo
dokumentuje aj porovnanie s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, keď tržby za
spravodajstvo klesli o 559 tis. Sk. Nepriaznivý vývoj nastal za hodnotené obdobie v tržbách
za prenájmy, čo dokumentuje plnenie tejto položky vo výške 63,1 %. Toto je výsledkom
znižovania počtu nájomcov postupne už od roku 2004, a to vzhľadom na začatie prestavby
nábrežia Dunaja. Keďže tento trend pokračoval aj v roku 2005 klesli tržby z prenájmov
v porovnaní s plánom o 3 354 tis. Sk. Do ostatných výnosov sa zúčtovali sumy vyplývajúce
zo zúčtovania zmluvných pokút a úrokov z omeškania a vrátených súdnych poplatkov, ktoré
napriek nižšiemu finančnému objemu ovplyvnili hospodársky výsledok tlačovej agentúry
pozitívne.

Na konečnom hospodárskom výsledku sa jednotlivé nákladové položky podieľali takto:

Spotrebované nákupy (úč. sk. 50)

upravený rozpočet
skutočnosť k 31. 12. 2005
čerpanie

12 210 tis. Sk
8 415 tis. Sk
68,9 %

Percentuálne čerpanie tejto účtovnej skupiny dosiahlo za rok 2005 68,9 %. Na tomto
priaznivom výsledku sa podieľalo nižšie čerpanie v oboch položkách tejto skupiny
v porovnaní s plánom. Čerpanie položky spotreba materiálu bolo v dôsledku tvrdých
úsporných opatrení vykázané vo výške 68,1 % a čerpanie položky energie dosiahlo 69,3 %.

Služby (úč. sk. 51)

upravený rozpočet

26 820 tis. Sk

skutočnosť k 31. 12. 2005

24 514 tis. Sk

čerpanie

12

91,4 %

Ako vyplýva z uvedených údajov čerpanie tejto skupiny nákladov bolo v súlade s plánom.
Z rozboru jej jednotlivých položiek je zrejmé, že čerpanie položky opravy a údržba bolo
v porovnaní s plánom nižšie o 173 tis. Sk, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie
vo výške 79,6 %. Na cestovné tlačová agentúra vynaložila náklady vo výške 2 367 tis. Sk, čo
percentuálne predstavuje čerpanie plánu vo výške 90,0 % a z toho vyplývajúca úspora
dosiahla 263 tis. Sk. Na reprezentačné boli zúčtované náklady vo výške 22 tis. Sk, čo
v porovnaní s plánom predstavuje čerpanie vo výške 22 %. Vývoj v položke služby bol
rovnako priaznivý, čo dokumentuje úspora 1 792 tis. Sk pri percentuálnom plnení vo výške
92,3 %.

Osobné náklady (úč. sk. 52)

upravený rozpočet

74 593 tis. Sk

skutočnosť k 31. 12. 2005

68 163 tis. Sk

čerpanie

91,4 %

TASR v súčasnosti zamestnáva cca 184 osôb interne a cca ďalších 127 ako externých
zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru. Ako vyplýva z tabuľky uvedenej v časti 6 – Personálne otázky, za rok 2005 dosiahol
priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 184 osôb, čo v porovnaní
so skutočnosťou minulého roka predstavuje pokles o 11 osôb. Uvedený pokles
zamestnancov sa pozitívne prejavil na čerpaní mzdových nákladov. Do mzdových nákladov
sa zúčtovala suma za nevyčerpané dovolenky vo výške 227 tis. Sk. Na základe uvedených
skutočností sa plán mzdových nákladov čerpal vo výške 91,7 %.
Z hodnotenia čerpania plánu tejto nákladovej skupiny ako celku vyplýva, že plán čerpania
osobných nákladov bol vykázaný v sume 91,4 % a výška úspory dosiahla 6 430 tis. Sk.
V porovnaní s rokom 2004 klesli osobné náklady o 2 919 tis. Sk.

Dane a poplatky (úč. sk.53/

upravený rozpočet

160 tis. Sk

skutočnosť k 31. 12. 2005

569 tis. Sk

čerpanie

355,6 %

Vývoj tejto účtovnej skupiny v sledovanom období dokumentuje percentuálne čerpanie
vykázané vo výške 355,6 %. Uvedený nárast v porovnaní s plánom je dôsledkom zvýšenia
sadzieb dane z nehnuteľností.
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Ostatné náklady (úč. sk. 54)

upravený rozpočet

1 860 tis. Sk

skutočnosť k 31. 12. 2005

1 556 tis. Sk

čerpanie

83,7 %

Čerpanie plánu tejto súhrnnej položky bolo vykázané vo výške 83,7 %.
Odpisy HIM a NIM (úč. sk. 55)

upravený rozpočet
skutočnosť k 31. 12. 2005

10 000 tis. Sk
9 932 tis. Sk

čerpanie

99,3 %

TASR tvorí odpisy pravidelne mesačne, rovnomerne v súlade s odpisovým plánom, a to
podľa zákona o daniach z príjmov, pričom účtovné odpisy sa rovnajú odpisom daňovým.
Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu TASR sa odpisy roku 2005 kryli finančnými
prostriedkami vo výške 1 758 816,- Sk.

Daň z príjmov (úč. sk. 59)

upravený rozpočet

0

skutočnosť k 31. 12. 2005

230 tis. Sk

čerpanie

tis. Sk

0,0 %

Vzhľadom na zmenu zákona o daniach z príjmov je TASR od roku 2004 povinná hradiť
aj daň z príjmov z prenájmov. I táto skutočnosť negatívne ovplyvnila hospodársky výsledok
za rok 2005, keď sa do nákladov zúčtovala daň z príjmov vo výške 230 tis. Sk.
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6. Personálne otázky
Hlavnou úlohou personálneho plánu na rok 2005 bolo stabilizovať kvalifikovaných
zamestnancov najmä s jazykovými a odbornými vedomosťami. Počet zamestnancov sa
v porovnaní s rokom 2004 znížil o 11 zamestnancov. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú
situáciu bude musieť tlačová agentúra pristúpiť v roku 2006 k ďalšiemu znižovaniu počtu
zamestnancov kumulovaním niektorých funkcií a organizačná štruktúra si bude vyžadovať
transformáciu. Znižovanie počtu zamestnancov sa dotkne v prvom rade poberateľov
starobného dôchodku čím sa zníži veková hranica zamestnancov organizácie.

Základné organizačné členenie TASR sa v roku 2005 nezmenilo a je v členení:



odbor generálneho riaditeľa



spravodajský úsek



ekonomický odbor



odbor odbytu a marketingu
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Organizačná štrúktúra TASR

Generálny riaditeľ
Šéfredaktor

Spravodajský

úsek
Zástupca
šéfredaktora
Sekretariát SÚ
Domáca
redakcia

Spravodaj. prac.
Vydávajúce prac.

Ekonomická
redakcia

Domáce spravodaj.
Vydávajúce prac.
Zahraničné sprav.
Grafické prac.

Medzinárodná
redakcia

Domáce spravodaj.
Zahraničné pobočky

Vedúci redakcie
Športová
redakcia

Domáce spravodaj.
Regionálne pobočky

Vedúci redakcie
Exportná
redakcia

Vydávajúce prac.
Spravodajské prac.

Vedúci redakcie
Redakcia reg.
spravodajstva

Regionálne
pobočky

Vedúci redakcie
Obrazová
redakcia
Vedúci redakcie
Redakcia dokum.
databáz
Vedúci redakcie
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Fotoreportéri
Regionálne pobočky
Vydávajúce oddelenie

Útvar informačných
technológií

Referát telef. tech.
Referát syst. tech.
Referát internet mail
Ref. servis. a pren.tech.

Vedúci útvaru
Redakcia
TOP
Vedúci redakcie

Odbor generálneho
riaditeľa

Riaditeľ
Odboru

Sekretariát GR
Právne oddelenie
Zamestnanecký ref.
Referát kontr.a ochrany
Referát BOZP, PO a soc. ref.

Zástupca riad.
Odboru

Odbor odbytu a
marketingu

Riaditeľ odboru

Obchodný referát
Referát výroby
bulletinov
Internetové pracovisko

Zástupca riad.
Odboru
Ekonomický
odbor

Riaditeľ odboru
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Sekretariát EO
Odd. ekon. Informácií
Odd. rozp., miezd a ek.
str.
Technicko-prevádzk.
odd.
Autodoprava

Štatutárnym orgánom TASR je generálny riaditeľ, ktorý zastupuje tlačovú agentúru
navonok a v rámci vnútorného členenia plní úlohy a organizuje jej chod v súlade
s pracovnoprávnymi predpismi. Riadi a kontroluje činnosť tlačovej agentúry, v súlade s
platnými právnymi ustanoveniami Zákonníka práce uzatvára pracovné zmluvy so
zamestnancami TASR a schvaľuje ich funkčné a platové zaradenie. Uzatvára zmluvy
s domácimi a zahraničnými odberateľmi a dodávateľmi tlačovej agentúry. Je aktívne činný
v domácich a medzinárodných novinárskych organizáciách.
Odbor generálneho riaditeľa riadi riaditeľ. Odbor sa člení na:
- sekretariát generálneho riaditeľa zabezpečuje administratívne záležitosti generálneho
riaditeľa a celého odboru v rámci TASR aj mimo nej (koordinácia plnenia úloh tak
nadriadených orgánov, ako aj príkazov a rozhodnutí generálneho riaditeľa, vedenie
vnútornej a vonkajšej korešpondencie, organizačné práce a pod.)
- právne oddelenie zabezpečuje pre tlačovú agentúru všetky úkony obchodného aj
pracovného práva (všetky druhy zmlúv, súdne spory, právne poradenstvo a pod.)
- zamestnanecký referát zabezpečuje vedenie personálnej agendy TASR
- referát kontroly a ochrany zabezpečuje vykonávanie vnútornej kontroly tlačovej
agentúry, ochranu zamestnancov a majetku tlačovej agentúry a civilnú ochranu
- referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a sociálnej práce
(zdravotná starostlivosť, rekreácie a pod.)
Spravodajský úsek vedie šéfredaktor. Do jeho kompetencie patrí výkon a koordinácia
spravodajskej činnosti. Prostredníctvom vedúcich jednotlivých redakcií riadi:
-

-

domácu redakciu - zabezpečuje vydávanie domáceho servisu
medzinárodnú redakciu – zabezpečuje vydávanie medzinárodného servisu
ekonomickú redakciu – zabezpečuje vydávanie ekonomického servisu
obrazovú redakciu – zabezpečuje vydávanie obrazového servisu a prevádzku
fotoarchívu
športovú redakciu – zabezpečuje vydávanie športového servisu
redakciu regionálneho spravodajstva – zabezpečuje vydávanie regionálnych správ
exportnú redakciu – zabezpečuje spravodajstvo v anglickom jazyku
redakciu dokumentačných databáz – zabezpečuje vydávanie dokumentov, napĺňanie
databáz, vyhotovuje prehľady tlače a rešerší spravodajských servisov TASR
redakciu TOP - zabezpečuje vydávanie zaujímavostí, fíčrov a pod.
sekretariát šéfredaktora – zabezpečuje administratívne záležitosti úseku v rámci
tlačovej agentúry aj mimo nej (domáce a zahraničné pracovné cesty, akreditácie,
požiadavky na materiálne zabezpečenie a pod.)
útvar informačných technológií – zabezpečuje nepretržitý príjem a vysielanie
agentúrneho spravodajstva (správa počítačovej a systémovej siete) a v rámci možností
starostlivosť o všetky počítače tlačovej agentúry

Ekonomický odbor riadi riaditeľ. Člení sa na:
- oddelenie ekonomických informácií - finančné účtovníctvo, vrátane styku so Štátnou
pokladnicou
- oddelenie rozpočtu, miezd a ekonomiky stredísk – spracúvanie rozpočtu, miezd,
dohôd o vykonaní práce, cestovných príkazov a pod.
- technicko-prevádzkové oddelenie zabezpečuje materiálové zásobovanie všetkých
pracovísk TASR a prevádzku a údržbu budovy
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-

referát autodopravy a distribúcie bulletinov zabezpečuje riadny chod prevádzky
motorových vozidiel tlačovej agentúry, ich opravy a údržbu. Zabezpečuje aj denné
rozmnožovanie spravodajských bulletinov a ich rozvoz klientom v Bratislave.

Odbor odbytu a marketingu riadi riaditeľ. Člení sa na:
- referát odbytu a marketingu zabezpečuje marketing a odbyt všetkých produktov TASR
- internetové pracovisko zabezpečuje nepretržitú priebežnú aktualizáciu internetovej
stránky www.tasr.sk

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2005 bol 184
Priemerné počty zamestnancov podľa pracovísk a činností
Pracovisko
Redaktorské Spoločné
Technici
Robotníci
činnosti
činnosti
Odbor gen. riaditeľa
8
Spravodajský úsek
122
18
7
Ekonomický odbor
14
8
Odbor odbytu a marketingu
1
6

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
vysokoškolské vzdelanie stredoškolské vzdelanie
základné a stredné odborné vzdelanie
103
65
16

do 35 rokov
64
34,78 %

Veková štruktúra zamestnancov
do 50 rokov
55
29,89 %

nad 50 rokov
65
35,33 %

Aktivity a rozvoj ľudských zdrojov
V roku 2005 absolvovali zamestnanci organizácie iba najnevyhnutnejšie školenia
a semináre. V tomto trende však organizácia nemôže naďalej pokračovať, a preto sa TASR
v roku 2006 zameria hlavne na ďalšie zvyšovanie kvalifikačnej a výkonnostnej úrovne
zamestnancov. Zabezpečí odborné školenia najmä pre zamestnancov útvaru informačných
technológií, lebo iba samovzdelávaním a štúdiom odbornej literatúry sa nedá udržať krok
s prudkým rozvojom IT na profesionálnej úrovni.
Právne a ekonomické vedomie získavajú zamestnanci dostupnými informáciami
prostredníctvom oznámení a vnútropodnikových riadiacich noriem publikovaných vo
Vestníku TASR. V uplynulom roku vydala TASR osem vestníkov.
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V roku 2005 absolvovali zamestnanci TASR tieto školenia:
názov školenia
počet zamestnancov
cestovné náhrady
1
Update mzdového softvéru v nadväznosti na
1
legislatívne zmeny
zdravotné a sociálne poistenie
2
Účtovníctvo
2
bezpeč. dát a ochrana osobných údajov
3
DPH
1
archivácia
1

Celkový počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia a semináre je 11 a organizácia
vynaložila na tieto školenia sumu 14 346,- Sk.
Pri nástupe nových zamestnancov sa každý z nich
podrobne oboznámi
s vnútropodnikovými riadiacimi normami
(Pracovný poriadok, Kolektívna zmluva,
bezpečnostné predpisy a ďalšie). Pri nástupe na redakčné pracovisko tlačovej agentúry noví
zamestnanci absolvujú ešte interné zaškolenie do spravodajského systému, ktoré robia
zamestnanci útvaru informačných technológií.
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7. Ciele a prehľad ich plnenia
Hlavným cieľom a poslaním TASR je zabezpečenie kvalitného, pohotového a nestranného
spravodajstva zo Slovenskej republiky a zo zahraničia. Tento cieľ sa v roku 2005 podarilo
úspešne naplniť.
Domáca redakcia TASR kvalitne pokryla všetky najdôležitejšie udalosti roka 2005. V
spolupráci s medzinárodnou, obrazovou a exportnou redakciou spoľahlivo spravodajsky
zaznamenala mimoriadnu udalosť z pohľadu slovenských politických dejín, summit
prezidentov USA a Ruska Georgea Busha a Vladimira Putina v Bratislave. V ostrej
konkurencii najvýznamnejších svetových médií sa TASR podarilo odviesť kvalitný výkon,
keď mimoriadne rýchlo a pohotovo formou krátkych správ zverejňovala najdôležitejšie
udalosti summitu a neraz predstihla aj spravodajstvo najlepších svetových agentúr. Okrem
bohatého spravodajstva zo summitu sa redaktori domácej redakcie sústredili na dianie na
slovenskej politickej scéne. Pohotovo a široko zaznamenali najvážnejšiu vnútropolitickú krízu
- odchod Aliancie nového občana z vládnej koalície a následný rozkol v tejto strane.
Pozornosť sústredila TASR na novembrové a decembrové voľby do orgánov vyšších
územných celkov. Zverejnením výsledkov s obrovským predstihom pred konkurenciou i pred
Štatistickým úradom SR, ktorý na voľby vyčlenil doteraz nevídané množstvo pracovných síl
aj prostriedkov, TASR dokázala svoju opodstatnenosť ako najrýchlejší a spoľahlivý zdroj
informácií v SR. Domáca redakcia spolu s regionálnou redakciou, s ktorou vydáva správy na
spoločný spravodajský okruh, vyprodukovala denne od 100 do 130 slovných správ. V roku
2005 pracovalo v domácej redakcii 12 až 14 redaktorov, traja vydávajúci zmenári a tri
dispečerky. Tento personálny stav je výrazne poddimenzovaný a nezodpovedá potrebám a
nárokom, ktoré sa na redakciu ako na výkladnú skriňu spravodajstva tlačovej agentúry kladú.
Redakcia regionálneho spravodajstva, 19 píšucich redaktorov vo všetkých ôsmich
krajoch, pripravila v roku 2005 približne 45 správ denne, aktuálnych i tematických. Z
celkového počtu takmer pätinu tvorili ekonomické materiály. Pomerne slušné regionálne
pokrytie, zahŕňajúce Banskú Bystricu, Zvolen, Žilinu, Ružomberok, Trenčín, Prievidzu, Nitru,
Komárno, Prešov, Kežmarok, Vranov nad Topľou, Trnavu, Košice a Bratislavu, umožnilo v
súčinnosti s domácou redakciou zabezpečiť vlani už spomenutý vyvážený a pružný záber z
oboch kôl regionálnych volieb. Rovnako tak pohotové informácie o mimoriadnych
udalostiach - o nočnej havárii vojenského vrtuľníka pri Prešove, hroziacej ekologickej havárii
po nehode kamióna na hornej Nitre, tragickej zrážke linkového autobusu s ukrajinským
kamiónom pri Hnúšti, nočnom patrání po unikajúcom trojnásobnom vrahovi v okrese Levice,
lavínových nešťastiach, požiari rumunskej výletnej lode, havárii ultraľahkých lietadiel na
Považí a v Liptove či lesných požiaroch v Nízkych a Vysokých Tatrách. Oživením
agentúrneho spravodajstva boli viaceré investigatívne príspevky o nečestných praktikách
politikov, o zvyšovaní odmien krajských poslancov, o nákupe drahých limuzín pre krajských
funkcionárov a podobne.
Medzinárodná redakcia TASR sústredila pozornosť na spomenutý summit Bush - Putin,
dianie v Iraku a na Blízkom východe, problémy a témy Európskej únie, politický vývoj na
Ukrajine a ďalšie udalosti, ktoré hýbu medzinárodnou politikou. Redakcia denne
vyprodukovala priemerne 120 správ i krátke informácie pre mobilných operátorov. TASR má
troch stálych zahraničných spravodajcov - v Bruseli, Prahe a Budapešti. Nepretržitý režim
redakcie zabezpečovalo 19 redaktorov. Tento počet je nedostatočný, a to najmä vzhľadom na
nočné služby, keď redaktor v prípade potreby supluje aj prácu iných redakcií.
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Ekonomická redakcia TASR pokrývala tematicky všetky najvýznamnejšie domáce i
zahraničné ekonomické udalosti. Priebežne sledovala a informovala o príchode zahraničných
investorov na Slovensko. K najdôležitejším témam patrila privatizácia Slovenských elektrární,
privatizácia letísk, energetiky, dokončenie Mosta Apollo v Bratislave, liberalizácia
telekomunikačného trhu. Redakcia denne ponúkala odberateľom správy o dianí na peňažnom,
devízovom a kapitálovom trhu, ktoré dopĺňal vždy týždenný súhrn o dianí na týchto trhoch.
Neoddeliteľnou súčasťou ekonomického servisu boli informácie o príprave a obsahu štátneho
rozpočtu, štatistické informácie o hlavných ukazovateľoch ekonomického vývoja, obohatené
vyjadreniami analytikov, ako aj hospodárske výsledky firiem, pôsobiacich na Slovensku i vo
svete, najdôležitejšie akvizície a kontrakty. Redaktori sledovali vývoj na domácom i
svetovom trhu s ropou, zemným plynom, vývoj kurzu eura a dolára, úrokové sadzby v USA a
v eurozóne, pričom tieto údaje obohacovala slovenskými reáliami. Ekonomická redakcia
vydávala v minulom roku priemerne 80 až 120 správ denne a 200 grafov mesačne. V redakcii
pracovalo priemerne päť spravodajcov, tri vydávajúce zmenárky a dve dispečerky.
Športová redakcia TASR vydala v roku 2005 približne 120 správ denne. Zabezpečila
nimi základné i výrazne nadstavbové športové spravodajstvo z domova i zo sveta. V
porovnaní s rokom 2004 zvýšila podiel textov fíčrového a analytického charakteru, aj textov
venujúcim sa zaujímavostiam a kuriozitám v športe. Redaktori sa sústredili na najdôležitejšie
udalosti minulého roka, teda na májové majstrovstvá sveta v hokeji, tenisové ťaženie
slovenských reprezentantov Davisovom pohári, futbalovú kvalifikáciu slovenskej
reprezentácie na majstrovstvá sveta i účinkovanie Artmedie Bratislava v Lige majstrov.
Spravodajstvo zabezpečovalo deväť redaktorov v Bratislave, jeden v Banskej Bystrici, jeden v
Košiciach a tri dispečerky.
Obrazová redakcia v roku 2005 výrazne skvalitnila ponuku a množstvo reportáží
predovšetkým z domova. Najmä fotospravodajstvo z regiónov ponúklo diverzifikované
fotoreportáže pre viaceré skupiny odberateľov. Popri aktuálnych udalostiach z politického
života a športu sa zvýšil počet reportáží ekonomického charakteru, spoločenského života a
cestovného ruchu. Bratislavská redakcia uspokojivo, s tromi stálymi fotoreportérmi, pokryla
najdôležitejšie udalosti v parlamente, vláde, kultúre a v športe. Medzníkom bolo spravodajské
pokrytie februárového summitu Bush-Putin v Bratislave. Obrazová redakcia z tejto akcie
vydala do 400 fotografií, ktoré vďaka rýchlemu spracovaniu prevzali aj zahraničné agentúry.
Z domáceho spravodajstva ponúkla redakcia odberateľom takmer 21 000 fotografií, čo
predstavuje približne 12 fotoreportáží denne. Zahraničné fotospravodajstvo preberá TASR z
agentúr AFP, EPA a AP. V porovnaní s rokom 2004 sa počet denne vydaných reportáží
takmer zdvojnásobil. Významnou súčasťou ponuky odberateľom sú akcie, ktoré pokrývajú
fotoreportéri TASR v zahraničí - v minulom roku to boli najmä návšteva prezidenta SR Ivana
Gašparoviča a predsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského v USA, pracovná cesta
premiéra Mikuláša Dzurindu v Japonsku a Južnej Kórei, majstrovstvá sveta v hokeji vo
Viedni, stretnutia Ligy majstrov vo futbale a ďalšie. Produkciu obrazovej redakcie TASR
zabezpečujú traja fotoreportéri v Bratislave, šesť v regiónoch, šiesti vydávajúci zmenári, traja
zamestnanci v archíve a jedna administratívna sila.
Exportná redakcia zabezpečuje vysielanie najdôležitejších udalostí na Slovensku zo
všetkých oblastí v anglickom jazyku. V roku 2005 vydávala priemerne 20-25 správ denne,
počas spravodajsky náročných dní okolo 40 správ. Cez víkendy sa redaktori sústredili na
monitoring denníkov, televíznych a rozhlasových diskusných relácií a aktuálne spravodajstvo
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ostatných redakcií TASR. Ranný servis exportnej redakcie sa začínal monitoringom dennej
tlače pozostávajúcim zo šiestich správ, počas dňa sa sústredil predovšetkým na ekonomický a
domáci servis, sledoval však aj športové a medzinárodné dianie. Jednou z najdôležitejších
politických udalostí roka 2005 bol summit Bush-Putin, z ktorého export prinášal aktuálne
spravodajstvo vo forme flešov, vychádzajúcich skôr než spravodajstvo zahraničných agentúr.
Chod exportnej redakcie zabezpečovali v roku 2005 deviati redaktori - z toho dvaja korektori
a traja vydávajúci zmenári.
Redakcia pre spoločenské a kultúrne akcie vydala v roku 2005 viac ako 1 200 správ
označovaných kategóriou top a takmer 800 fotografických materiálov, portrétov a
fotoreportáží. Okrem štandardov, ako sú rozhovory a zaujímavosti okolo ľudí zo šoubiznisu,
krsty kníh a hudobných albumov či ojedinelé koncerty, si svoje miesto medzi odberateľmi
našli aj správy z divácky obľúbených programov, ako sú SuperStar, Miliónový tanec,
Mojsejovci, Vyvolení či Big Brother. Hoci sú na tieto relácie rozličné názory, na
internetových stránkach patrili k najčítanejším správam zo šoubiznisu. Tlačová agentúra ich
ponúkala vo faktoch, ktoré vychádzali z priamych rozhovorov s účastníkmi či zo stanovísk
televízií. Vďaka viac ako trojročným, postupne vypestovaným kontaktom s predstaviteľmi
hudobných vydavateľstiev či usporiadateľských agentúr, má redakcia dobré kontakty zo sféry
pop-music, divadelnej scény, modelingu. Vydavateľstvá, ako aj samotní umelci, pravidelne
prostredníctvom redaktorov informujú o pripravovaných novinkách či zmenách. Za všetky
možno spomenúť exkluzívnu informáciu o nahratí dueta Mira Žbirku a Mariky Gombitovej,
či správu o duete speváka Arasha s Luciou Šoralovou alebo nakrúcanie amerických filmárov
na Slovensku. TASR bola prostredníctvom Top-redakcie mediálnym partnerom viacerých
podujatí, ako sú napríklad súťaž krásy MISS, hudobná anketa Slávik či ART Film. Ako jedna
z mála slovenských redakcií bola pozvaná na prestížnu módnu prehliadku Jean Paul Gaultiera
do Prahy. Celé spravodajstvo redakcie zabezpečovali dve redaktorky.
Významným produktom domácej, medzinárodnej, športovej, ekonomickej a TOPredakcie je zvukový servis. TASR tento produkt prvýkrát ponúkla odberateľom v roku 2003.
V roku 2004 a naplno v roku 2005 tento servis zveľaďovala. Zvukové spravodajstvo sa stalo
štandardom takmer z každého podujatia, ktoré TASR pokrýva aj slovne. Zvukové záznamy
TASR dosahujú vysokú technickú kvalitu a vďaka prístupu redaktorov ide zvukové
spravodajstvo v tesnom závese za slovným. Najmä elektronické médiá si na tento produkt
zvykli a vo veľkej miere ho využívajú pri svojej práci.
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8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2005

Pri zhodnotení vývoja organizácie v roku 2005 musíme skonštatovať, že tlačová agentúra
napriek nedostatku finančných prostriedkov, ktorý ovplyvnilo viacero faktorov plnila poslanie
podľa zriaďovacej listiny a zabezpečovala kvalitné, pohotové a nestranné spravodajstvo zo
Slovenskej republiky a zo zahraničia. Iba vďaka úsporným opatreniam, ktoré TASR prijala,
ukončila rok 2005 bez akýchkoľvek finančných podlžností voči štátu a svojim dodávateľom.
Tento trend však nemôže ďalej pokračovať, lebo TASR musí mať kvalitných a odborne
zdatných redaktorov, aby zabezpečovala poslanie, na ktoré je zákonom zriadená.
Všetky reálne možnosti úspor sa vyčerpali a ďalšie už nie sú možné bez štrukturálnych
zmien. Úspory v investíciách do technického rozvoja sú iluzórne a neprezieravé, pretože sa
zastaviť nedajú. Čím neskôr k nim dôjde, tým budú vyššie a navyše hrozí tlačovej agentúre
strata prestíže a konkurencieschopnosti, ktorá sa len ťažko znovu získava. Úroveň techniky je
dnes limitujúca a podmieňujúca pre chod každej firmy, priamo ovplyvňuje efektívnosť
činností a prosperitu vo všetkých oblastiach, nielen v spravodajstve ale aj v ekonomike,
účtovníctve, manažmente, marketingovej činnosti, evidencii a pod.
Po rokoch reštrikcií musí prísť prelomové obdobie na zásadnú modernizáciu celej
spravodajskej techniky vrátane systémov na riadenie firmy (MIS, CRM, logistika, ekonomika,
contant manager atď.). Jedine tak si môže udržať TASR renomé, aké doteraz užívala.
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9. Hlavné skupiny používateľov výstupov organizácie

Základné členenie odberateľov agentúrneho spravodajstva, jeho jednotlivých zložiek
a služieb je na skupinu mediálnych a skupinu nemediálnych odberateľov. Aj v roku 2005
dominovali v štruktúre tržieb mediálni odberatelia, aj keď ich podiel poklesol oproti roku
2004 o 3,9 %.
Prehľad používateľov agentúrneho servisu
mediálni odberatelia
(tlač, elektronické médiá, internet)

135

68,1 %

zahraničné agentúry
štátne orgány
(vláda, parlament, ministerstvá,
verejná správa)
ostatní nemediálni odberatelia
používatelia služieb OTS

17
33

9,4%

98
126

22,5%

odberatelia spolu

409

Mediálny trh
Aj keď došlo v druhej polovici roka k určitému poklesu tržieb v tejto oblasti, TASR stále
zostáva veľmi významným partnerom pre všetky denníky a pre prevažnú časť ďalších
printových a elektronických médií. TASR v uplynulom období rozšírila svoju ponuku
obrazového a zvukového spravodajstva, o ktoré je čoraz väčší záujem nielen medzi rádiami,
ale aj v televíznom vysielaní. Výrazne vzrástol počet odberateľov medzi internetovými
stránkami, kde k zákazníkom TASR patria všetky najdôležitejšie spravodajské portály.
Pozitívom je skutočnosť, že sa začína zvyšovať počet fotografií, dodávaných pre
zahraničných odberateľov, najmä pre svetové tlačové agentúry, ale aj viaceré médiá v Českej
republike.
Štátne orgány
Takmer všetky – okrem niektorých úzko špecializovaných inštitúcií – sú dnes zákazníkmi
TASR a v rozličnom rozsahu si objednávajú hlavne spravodajstvo online, vrátane prístupu
k databázam slovného spravodajstva.
Ostatní nemediálni zákazníci
Okrem tradičných odberateľov, ku ktorým patria najmä veľké podniky, banky, politické
strany a zastupiteľské úrady zahraničných štátov, sa táto skupina rozrástla o väčšinu
samosprávnych krajov, ktoré si postupne zvykajú na výhody práce s online servisom TASR.
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Ďalšia dynamicky rastúca skupina sú PR agentúry, ale aj samosprávy miest. Do tejto skupiny
možno zaradiť aj mobilných operátorov, kde sa postupne rozbieha obojstranne zaujímavá
spolupráca, najmä pri využívaní obrazového servisu TASR pre tzv. multimediálne
spravodajstvo.
Originálna textová služba
Tu narástol počet používateľov na viac než dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku.
Podstatne sa takto zvýšil aj počet zverejnených správ. Vzrástol záujem nielen domácich, ale aj
zahraničných objednávateľov, čo sa pozitívne odzrkadlilo v tržbách.
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