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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
Internetová stránka organizácie: www.tasr.sk
Rezort:
Forma hospodárenia:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
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
2.1. Poslanie organizácie
Poslaním Tlačovej agentúry Slovenskej republiky – Slovakia (ďalej len TASR) je získavať,
spracúvať, šíriť a systematicky uchovávať aktuálne slovné, obrazové a zvukové spravodajstvo.
TASR spravodajstvo z domova i zo sveta
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
spracúva:
- spravodajcami, riadiacimi a vydávajúcimi redaktormi po stránke obsahovej i formálnej, tak aby
zodpovedali univerzálne platným nárokom na agentúrne správy
šíri:
- získané a spracované spravodajstvo z domova a zo zahraničia, ktoré pokrýva všetky oblasti
života - politiku, ekonomiku, kultúru, spoločenský život, šport a ďalšie, dodáva tlačová
agentúra na základe zmlúv slovom, obrazom aj zvukom periodickej tlači a elektronickým
médiám, ako aj nemediálnym subjektom v Slovenskej republike a zahraničí. Okrem online
prenosu, TASR šíri svoje spravodajské produkty aj
- prostredníctvom periodických bulletinov v slovenskom a anglickom jazyku
uchováva:
- vydané agentúrne spravodajstvo sa triedi do databáz, ktoré sa na elektronických nosičoch
uchovávajú v podobe slovných, obrazových a zvukových archívov.

2.2. Strednodobý výhľad organizácie
Tlačová agentúra bude i naďalej rozvíjať svoje činnosti pričom prioritou zostáva čo
najvyváženejšie a najobjektívnejšie, rýchlo a spoľahlivo zabezpečovať slovné, obrazové a zvukové
spravodajstvo.
Trvalou ambíciou TASR je byť dominantným poskytovateľom informácií pre občanov SR,
médiá, štátne orgány i nemediálnych klientov. Byť prvým a najlepším na trhu je pre tlačovú
agentúru trvalou výzvou, ktorú musí podporiť čoraz lepším ľudským i technickým potenciálom.
Významný kvalitatívny posun v poskytovaných službách však tlačovej agentúre prinesie až
prechod na multimediálny spravodajský systém. Iba zjednotenie dnes technicky i distribučne
oddelených servisov – textového, obrazového a zvukového – poskytne klientom skutočný komfort,
keď si budú môcť pod jedným titulkom nájsť súčasne aj textovú správu, fotografie, zvuky, aj graf,
mapku, tabuľku, chronológiu a časom aj videonahrávku. Prioritou teda bude poskytovať produkty
prispôsobené potrebám zákazníkov a transformované do potreby online či offline produktov. Taký
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je strednodobý výhľad fungovania národnej agentúry ako multimediálnej národnej informačnej
inštitúcie.
V ostatnom období svitla nádej na realizáciu pripravovaných projektov na modernizáciu
redakčných systémov a utvorenie historických archívov. Návrhy TASR predložila v novembri
2006 na ministerstvo kultúry.
Modernizácia spočíva v implementovaní najmodernejších multimediálnych technológií, podpore
progresívnych protokolov a formátov, spolupráca na základe odporučených štandardov a zaručení
adekvátnej miery bezpečnosti. Z veľkej časti to vyplýva aj z Výnosu Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy. O platnosti tohto výnosu pre TASR hovorí Zákon č. 275 z 20. apríla 2006
o informačných systémoch verejnej správy. Podľa § 12 informačné systémy, ktoré sú v prevádzke
do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, musia sa najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia jeho
účinnosti uviesť do súladu s týmto zákonom.
Utvorenie historických slovných a obrazových archívov je náročná záležitosť. Jednak je na to
potrebné zrealizovať kapacitne a výkonovo dostatočne dimenzovanú databázu s webovou
nadstavbou, aby bolo možné túto databázu poskytnúť aj širokej verejnosti a zmysluplne ju využívať
a jednak treba previesť všetky obrázky a texty na mikrofilmoch, v papierovej podobe, na
negatívoch a diapozitívoch do elektronickej formy. To predpokladá odborné zaraďovanie,
označovanie a popisovanie tak, aby sa bolo možné v textových aj obrazových materiáloch ľahko
orientovať a vyhľadávať (nielen fulltextovo).
Takéto archívy predpokladajú spoľahlivý systém, dobre zabezpečený a maximálne dostupný.
Ako najvhodnejšie riešenie sa ukazujú blade servery s diskovým poľom a virtualizačnou vrstvou.
Takýto server spĺňa všetky kritériá na zálohovanie, správu, stabilitu, dostupnosť, výkon atď.
Virtualizácia umožní odstrániť všetky ďalšie servery a znížiť tak príkon energií, chladenia, UPS,
priestoru a hardvéry využívať maximálne efektívne.
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3. Kontrakt organizácie
3.1. Vyhodnotenie kontraktu
Tlačová agentúra SR uzavrela s Ministerstvom kultúry SR na rok 2006 kontrakt č. 13833/2005700/33845, ktorý je zverejnený na internetovej adrese: www.tasr.sk, www.culture.gov.sk.
Kontrakt bol uzatvorený na poskytovanie verejných služieb týmito činnosťami vykonávanými
prostredníctvom:
a) redakcie regionálneho spravodajstva
b) obrazovej redakcie
c) medzinárodnej redakcie
d) exportnej redakcie
e) redakcia dokumentačných databáz
f) domácej redakcie
g) športovej redakcie
h) ekonomickej redakcie
i) TOP redakcie.
Tlačová agentúra na krytie svojich výdavkov použila tak príspevok na prevádzku zo štátneho
rozpočtu, vlastné tržby a výnosy, ako aj iné zdroje (131). Iné zdroje boli vytvorené v roku 2005
z realizácie krytia odpisov z príspevku na prevádzku, ktoré boli prevedené do roku 2006 a použité
na krytie kapitálových výdavkov a bežných výdavkov. V úhrnnom vyjadrení sa na krytí celkových
výdavkov TASR podieľali jednotlivé zdroje takto:
v Sk
TASR

Výdavky

Finančné krytie

celkom
plán

Spolu

z dot.zo ŠR
skutočnosť

plán

z trž. a výnos.

skutočnosť

plán

z iných zdr. (131)
skutočnosť

plán

skutočnosť

610

48540000.00

46035515.36

15912000.00

19314959.05

32628000.00

26720556.31

0.00

0.00

611

37380000.00

37234977.36

12250000.00

15277524.05

25130000.00

21957453.31

0.00

0.00

612

1410000.00

1437416.00

480000.00

676001.00

930000.00

761415.00

0.00

0.00

613

50000.00

48858.00

15000.00

23260.00

35000.00

25598.00

0.00

0.00

614

9700000.00

7314264.00

3167000.00

3338174.00

6533000.00

3976090.00

0.00

0.00

620

16340000.00

15463477.00

5600000.00

8150286.00

10740000.00

7313191.00

0.00

0.00

630

39028000.00

36645925.45

22506000.00

16599792.76

16522000.00

19170374.69

0.00

875758.00

640

400000.00

282934.00

130000.00

45464.00

270000.00

237470.00

0.00

0.00

690

0.00

1000000.00

0.00

1000000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700

1000000.00

901442.42

0.00

622330.00

1000000.00

4698.39

0.00

274414.03

711

0.00

231336.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

231336.00

713

700000.00

664587.42

0.00

622330.00

700000.00

0.00

0.00

42257.42

718

300000.00

5519.00

0.00

0.00

300000.00

4698.39

0.00

820.61

105308000.00

100329294.23

44148000.00

45732831.81

61160000.00

53446290.39
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0.00 1150172.03

Podľa manuálu na vypracovanie výročných správ sú časti 3 a 7 identické pre organizácie, ktoré
uzatvárajú kontrakt. Plnenie je podrobne popísané v časti 7 Ciele a prehľad ich plnenia
3.2. Vyhodnotenie programov
Programová štruktúra TASR na rok 2006 je takáto:
kód programu
názov programu
názov podprogramu
zámer

cieľ

08S0104
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
08S0104 Audiovízia a film
zabezpečenie transparentnosti finančných prostriedkov pri plnení úloh
vyplývajúcich zo zákona SNR č. 81/1992 Zb. o Česko-slovenskej tlačovej
kancelárii Slovenskej republiky
TASR za rok 2006 preukáže uzatvorenie alebo trvanie zmlúv podľa § 3 zákona
SNR č. 81/1992 Zb. o poskytovaní spravodajského servisu alebo obdobných
služieb najmenej so 100 klientmi, ktorí sú vydavateľmi periodickej tlače,
vysielateľmi, tlačovými agentúrami alebo prevádzkovateľmi iných
hromadných informačných prostriedkov, vrátane poskytovateľov mediálnych
služieb na internete

Hodnotenie:
Za rok 2006 TASR preukázala uzatvorenie alebo trvanie zmlúv so 106 klientmi, ktorí sú
vydavateľmi periodickej tlače, vysielateľmi, tlačovými agentúrami alebo prevádzkovateľmi iných
hromadných informačných prostriedkov, vrátane poskytovateľov mediálnych služieb na internete.
Z tohto ukazovateľa vyplýva, že plánovaný cieľ je splnený na 106 %.
Využívanie jednotlivých servisov mediálnymi odberateľmi za rok 2006 bolo takéto:


domáci servis: 29 odberateľov celého servisu a 42 odberateľov jednej z kategórií,
rešeršného výberu alebo regionálnych správ



medzinárodný servis: 25 odberateľov celého servisu a 31 odberateľov jednej z kategórií



ekonomický servis: 30 odberateľov celého servisu a 51 odberateľov jednej z kategórií



športový servis: 27 odberateľov celého servisu a 36 odberateľov jednej z kategórií



obrazový servis: 28 odberateľov



audioservis: 16 odberateľov.
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4. Činnosť organizácie a jej náklady
4.1. Činnosť organizácie
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.
Spravodajskú produkciu tlačovej agentúry v roku 2006 predstavuje vyše 205 000 slovných,
obrazových, grafických a zvukových informácií zo Slovenska i zo sveta.

Druh spravodajstva
Slovné spravodajstvo
Fotografie a grafy
Zvukové správy
Spolu

Počet správ
135 570
57 471
12 172
205 213

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

•

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.
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•

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 a je súčasťou ostatných
servisov

•

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

-

EÚ – informácie týkajúce sa činnosti Európskej únie

-

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

-

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

-

MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE – aktualizované
medzinárodným organizáciám, vrátane ich profilov

informácie

k vybraným

•

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

-

-
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-

-

-

-

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, zahrnujúci 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

4.2. Náklady organizácie
Náklady na hospodárske strediská vykonávajúce spravodajskú činnosť
hospodárske
stredisko

materiál

náklady
spoje

cestovne

domáca redakcia

88173

22666

238184

ostatné
7817120

spolu
8166143

medzinárodná redakcia

85583

110494

357222

13396072

13949371

ekonomická redakcia

131970

4289

56494

6559361

6752114

obrazová redakcia

149258

269030

373931

14462645

15254864

športová redakcia

80646

255629

329724

8097173

8763172

154341

780014

633041

8149825

9717221

exportná redakcia (servis v angl. jazyku)

46047

0

8706

4003220

4057973

redakcia dokumentačných databáz

33634

0

5935

3111763

3151332

redakcia TOP

18342

45410

22746

1072495

1158993

útvar informačných technológií

53547

4810

1318903

4216106

5593366

876197

1561316

3390893

73729685

79558091

122063

51760

85465

4879018

5138306

1130334

15024

35334

18753795

19934487

43999

10392

55005

3147409

3256805

regionálna redakcia

Spravodajský úsek
(vrátane šéfredaktora a sekretariátu)

Náklady na ostatné hospodárske strediská
Odbor generálneho riaditeľa
Ekonomický odbor, vrátane správy budov
a autodopravy
Odbor odbytu a marketingu
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5. Rozpočet organizácie
Hospodárenie Tlačovej agentúry SR v roku 2006 bolo výrazne podmienené jej zložitou
finančnou situáciou. Tieto problémy TASR avizovala už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2006.
Podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy TASR na rok 2006 vypracovala
vyrovnaný rozpočet príjmov a výdavkov. Bolo ale zrejmé, že tlačovej agentúre tento rozpočet
spôsobí vážne problémy, keďže časť jej výdavkov na prevádzku nebola v tomto rozpočte
zohľadnená. Uvedený stav ešte zhoršilo rozhodnutie MK SR o zapracovaní realizácie krytia
odpisov v ich plánovanej výške, t. j. v sume 8 000 tis. Sk. V dôsledku tejto skutočnosti bol
schválený rozpočet upravený a príjmy a výdavky boli vybilancované na nulu. Táto úprava
prehĺbila schodok medzi plánom a reálnymi finančnými potrebami TASR na pokrytie jej činnosti.
Rozpočtové opatrenia
V roku 2006 boli ukazovatele stanovené rozpisom záväzných ukazovateľov upravené
rozpočtovými opatreniami takto:
-

rozpočtovým opatrením č. 1 sa TASR uvoľnili finančné prostriedky vo výške 700 000,- Sk na úpravu
miezd v súlade s nariadením vlády SR č. 316/2006 a na poistné do poisťovní, čím stúpla výška
bežných výdavkov na 44 848 000,- Sk a z toho orientačný ukazovateľ mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania vzrástol na 16 431 000,- Sk

-

rozpočtovým opatrením č. 2 MK SR zohľadnilo žiadosť TASR na zvýšenie orientačného
ukazovateľa mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 3 740 000,- Sk
a upravilo jeho limit na 20 171 000,- Sk, výška záväzného ukazovateľa bežné výdavky ostala
nezmenená

-

rozpočtovým opatrením č. 3 sa TASR uvoľnili finančné prostriedky vo výške 2 483 000,- Sk
na činnosť od zriaďovateľa, konkrétne na tovary a služby, čo spôsobilo zvýšenie záväzného
ukazovateľa na sumu 47 331 000,- Sk.

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách tlačová agentúra zostavila rozpočet
nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku, a to so stratou vo výške 4 382 tis. Sk vzhľadom na
očakávané príjmy tlačovej agentúry a zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka.
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Príloha k položke 641 - Bežné transfery na rovnakej vládnej úrovni k podpoložke 641001
Ukazovateľ

a
Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej
organizácie celkom
Z toho: prevádzkové dotácie
-- transfery na činnosť (691)

schválený
rozpočet 2006
Celkom
z toho

upravený
rozpočet k 31.12. 2006
Celkom
z toho

financované
transferom
zo ŠR
2

skutočnosť
k 31.12.2006
Celkom
z toho

financované
transferom
zo ŠR
4

3

financované
transferom
zo ŠR
6

b

1

5

1

93 148

44 148

96 331

47 331

98 099

47 331

2

44 148

44 148

47 331

47 331

47 331

47 331

– tržby za predaj vlastných výrobkov
a služieb
z toho: tržby z prenájmu

3

48 788

0

48 788

0

49 660

0

4

3 788

0

3 788

0

4 983

0

– iné ostatné výnosy (649)

5

0

0

0

0

127

0

z toho: použitie prostriedkov fondu reprodukcie
a rezervného fondu na úhradu nákladov
od iných organizácií z prostriedkov
štátneho rozpočtu
– tržby z predaja nehmotného
a hmotného investičného majetku (651)
Náklady na hlavnú činnosť
príspevkovej organizácie
v tom: spotrebované nákupy (50)

6

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

506

0

10

97 530

44 148

100 713

47 331

107 889

47 331

11

7 450

6 042

8 773

4 562

8 894

4 881

z toho: spotreba materiálu

12

1 650

1 192

2 053

1 100

2 173

1 004

z toho: kancelársky potreby

13

263

200

263

200

352

156

pohonné hmoty

14

629

529

629

242

830

304

drobný hmotný majetok

15

100

50

100

200

294

223

spotreba energie

16

5 800

4 850

6 720

3 462

6 721

3 877

predaný tovar

17

0

0

0

0

0

0

– služby (51)

18

17 615

13 934

18 745

12 032

21 856

11 284

z toho: opravy a údržba (511)

19

500

268

500

299

434

241

cestovné (512)

20

1 700

800

1 780

511

1 638

495

náklady na reprezentáciu (513)

21

50

0

50

0

27

0

ostatné služby (518)

22

15 365

12 866

16 415

11 222

19 757

10 548

z toho: výkony spojov

23

3 075

3 000

3 075

2 500

3 567

3 139

nájomné

24

1 120

610

1 120

332

1 250

329

drobný nehmotný investičný majetok

25

50

0

50

15

70

15

– osobné náklady (52)

26

62 375

22 442

63 075

28 711

66 760

29 270

z toho mzdové (521)

27

46 540

16 712

47 059

21 371

49 081

21 071

z toho: na základe dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru
náklady na sociálne poistenie (524+525)

28

1 500

800

1 500

1 200

2 223

1 756

29

13 865

5 600

14 046

7 294

15 496

8 150

sociálne náklady (527+528)

30

1 970

130

1 970

46

2 183

49

z toho: príspevok na stravovanie

31

1 400

0

1 400

0

1 633

0

– dane a poplatky (53)

32

550

250

550

359

623

287

– ostatné náklady (54)

33

1 350

480

1 380

567

1 595

609

– odpisy, predaný majetok a rezervy (55)

34

8 000

1 000

8 000

1 000

8 016

1 000

z toho: odpisy nehmotného a hmotného
investičného majetku (551)
zostatková cena predaného nehmotného
a hmotného investičného majetku (552)
daň z príjmov (59)

35

8 000

1 000

8 000

1 000

7 514

1 000

36

0

0

0

0

502

0

190

0

190

100

145

0

Hospodársky výsledok (r.1 - r.10)

37

-4 382

0

-4 382

0

-9 790

0

Odvody spolu

38

0

0

0

0

0

0

z toho: odvod z činnosti (z r.37)

39

0

0

0

0

0

0

Odpisy (neuplatnené v nákladoch z dôvodu
pozastavenia a odpisovania)

40

0

0

0

0

0

0
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Z podrobnejšieho hodnotenia nákladových a výnosových položiek upraveného rozpočtu a z ich
porovnania s plánom je zrejmé, že táto strata bola spôsobená prečerpaním rozpočtovaných
nákladov. Na uvedenom prečerpaní sa jednotlivé nákladové položky podieľali takto:

Spotrebované nákupy (úč. sk. 50)

upravený rozpočet
8 773 tis. Sk
skutočnosť k 31.12.2006 8 894 tis. Sk
čerpanie
skutočnosť k 31.12.2005

101,4 %
8 415 tis. Sk

Percentuálne čerpanie tejto účtovnej skupiny dosiahlo za rok 2006 101,4 %. Na tomto
výsledku sa podieľalo prečerpanie v položke spotreba materiálu o 120 tis. Sk, čo predstavuje 5,8 %.
V rámci tejto položky TASR vynaložila na nákup režijného materiálu (kancelársky papier, tonery,
atď.) 352 tis. Sk, na materiál súvisiaci s opravami techniky 159 tis. Sk, na noviny časopisy 431 tis.
Sk, na palivá 830 tis. Sk a na nákup drobného hmotného majetku, napr. osobných počítačov,
mininahrávačov, telefónov, tlačiarne a fotoaparátu 294 tis. Sk. Čerpanie energie bolo v súlade
s upraveným plánom. Z medziročného porovnania vývoja spotrebovaných nákupov vyplýva, že
v tejto položke došlo k nárastu, ktorý bol spôsobený vyššími nákladmi na energie cca o 696 tis.
Sk.
Služby (úč. sk. 51)

upravený rozpočet

18 745 tis. Sk

skutočnosť k 31.12.2006

21 856 tis. Sk

čerpanie

116,6 %

skutočnosť k 31.12.2005 24 514 tis. Sk
Ako vyplýva z uvedených údajov čerpanie tejto skupiny nákladov bolo v porovnaní s plánom
vyššie o 16,6 %. Z rozboru jej jednotlivých položiek je zrejmé, že čerpanie položky opravy
a údržba bolo v porovnaní s plánom nižšie o 66 tis. Sk, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje
čerpanie vo výške 86,8 %. TASR na opravy a údržbu budov a techniky vynaložila 202 tis. Sk a na
opravu a údržbu motorových vozidiel sumu 232 tis. Sk. Na cestovné tlačová agentúra vynaložila
náklady vo výške 1 638 tis. Sk, čo percentuálne predstavuje plnenie plánu vo výške 92 % a z toho
vyplývajúca úspora dosiahla 142 tis. Sk. Z uvedenej sumy boli na tuzemské cesty vynaložené
náklady vo výške 1 121 tis. Sk, čo v prevažnej miere predstavujú cestovné náklady regionálnych
spravodajcov. Na reprezentačné boli zúčtované náklady vo výške 27 tis. Sk, čo v porovnaní
s plánom predstavuje čerpanie vo výške 54 %. Súhrnný výsledok nepriaznivo ovplyvnil vývoj
v položke služby, čo dokumentuje jej prečerpanie vo výške 3 342 tis. Sk. V rámci tejto položky
boli napr. na výkony spojov vynaložené náklady vo výške 3 567 tis. Sk, na zahraničné agentúry
náklady vo výške 7 474 tis. Sk, na upratovanie a stráženie budovy náklady vo výške 1 600 tis. Sk.
Na nájomné za regionálne redakcie a zahraničné pobočky zúčtovala náklady vo výške 1 250 tis. Sk.
Je však nevyhnutné uviesť, že oproti roku 2005 úroveň nákladov tejto súhrnnej skupiny klesla
v dôsledku rozličných úsporných opatrení (napr. v oblasti spojov, zrušenie zahraničnej pobočky
a pod.) o 2 658 tis. Sk.
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Osobné náklady (úč. sk. 52)

upravený rozpočet

63 075 tis. Sk

skutočnosť k 31.12.2006 66 760 tis. Sk
čerpanie

105,8 %

skutočnosť k 31.12.2005 68 163 tis. Sk
TASR v súčasnosti zamestnáva cca 170 osôb interne a spolupracuje s externými zamestnancami
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ako vyplýva z tabuľky
uvedenej v časti 6 – Personálne otázky, za rok 2006 dosiahol priemerný prepočítaný evidenčný stav
zamestnancov 172 osôb, čo v porovnaní so skutočnosťou minulého roka predstavuje pokles o 7
osôb. Pokles zamestnancov sa pozitívne prejavil na čerpaní mzdových nákladov. Na externých
zamestnancov vynaložila tlačová agentúra v roku 2006 sumu 2 223 tis. Sk. Do mzdových
nákladov bola tiež zúčtovaná suma na mzdy zahraničných spravodajcov vo výške 1 584 tis. Sk
a suma za nevyčerpané dovolenky vo výške 262 tis. Sk. Na základe uvedených skutočností bol plán
mzdových nákladov čerpaný vo výške 104,3 %.
Z hodnotenia čerpania plánu tejto nákladovej skupiny ako celku vyplýva, že plán čerpania
osobných nákladov bol vykázaný vo výške 105,8 %, čo v porovnaní s plánom predstavuje nárast
vo výške 3 685 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2005 klesli osobné náklady o 1 403 tis. Sk.
Dane a poplatky (úč. sk. 53)

upravený rozpočet

550 tis. Sk

skutočnosť k 31.12.2006

623 tis. Sk

čerpanie
skutočnosť k 31.12.2005

113,3 %
569 tis. Sk

Vývoj tejto účtovnej skupiny v sledovanom období dokumentuje percentuálne čerpanie
vykázané vo výške 113,3 %. Uvedený nárast v porovnaní s plánom je dôsledkom zvýšenia sadzieb
dane z nehnuteľností.

Ostatné náklady (úč. sk. 54)

upravený rozpočet

1 380 tis. Sk

skutočnosť k 31.12.2006

1 595 tis. Sk

čerpanie
skutočnosť k 31.12.2005

115,6 %
1 556 tis. Sk

Čerpanie plánu tejto súhrnnej položky zahrnujúce napr. poistné, bankové poplatky, kurzové
rozdiely bolo vykázané vo výške 1 595 tis. Sk. Z tejto sumy TASR vynaložila napr. na náklady
súvisiace s poistením budov a majetku sumu 491 tis. Sk, na náklady na poistenie motorových
vozidiel sumu vo výške 488 tis. Sk. Zúčtované kurzové rozdiely dosiahli výšku 307 tis. Sk.
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Odpisy HIM a NIM (úč. sk. 55)

upravený rozpočet
skutočnosť k 31.12.2006
čerpanie
skutočnosť k 31.12.2005

8 000 tis. Sk
8 016 tis. Sk
100,2 %
9 932 tis. Sk

TASR tvorí odpisy pravidelne mesačne, rovnomerne v súlade s odpisovým plánom, a to podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov. Výška odpisov medziročne neustále klesá v dôsledku
postupného ukončenia odpisovania majetku. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu TASR,
odpisy v roku 2006 boli kryté finančnými prostriedkami vo výške 1 505 883,- Sk.
Daň z príjmov (úč. sk. 59)

upravený rozpočet
skutočnosť k 31.12.2006
čerpanie
skutočnosť k 31.12.2005

190 tis. Sk
145 tis. Sk
76,3 %
230 tis. Sk

Podľa zákona o dani z príjmov je TASR od roku 2004 povinná hradiť i daň z príjmov
z prenájmov. Aj táto skutočnosť ovplyvnila hospodársky výsledok za rok 2006, keď do nákladov
bola zúčtovaná daň z príjmov vo výške 145 tis. Sk.
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6. Personálne otázky
Po dohode s príslušným odborovým orgánom pracovný čas zamestnancov
v Kolektívnej zmluve je:

zakotvený

a) v pracoviskách s jednozmennou prevádzkou 37,5 hodiny týždenne
b) v pracoviskách s dvojzmennou prevádzkou 36,5 hodiny týždenne
Zaradenie do viaczmennej prevádzky má zamestnanec uvedené v pracovnej zmluve. Pokiaľ tak
nie je uvedené, pracuje v jednozmennej prevádzke bez ohľadu na to, že pracovisko ako celok je
zaradené vo viaczmennej prevádzke.
V záujme zvýšenia efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov, TASR po
dohode s odborovou organizáciou uplatňuje pružný pracovný čas. Začiatok a koniec základného
pracovného času určila organizácia tak, aby pri určenom týždennom pracovnom čase 37,5 hodiny
bol základný pracovný čas v jednotlivých pracovných dňoch najmenej 5 hodín.
6.1. Personálny plán a organizačná štruktúra organizácie
Organizácia mala na rok 2006 v rámci rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre
príspevkové organizácie orientačný ukazovateľ
priemerný prepočítaný evidenčný stav
zamestnancov 198. V rámci úsporných opatrení v nákladových položkách organizácia pristupuje aj
k neustálemu znižovaniu zamestnancov. Ako ukazuje nižšie uvedená tabuľka priemerný evidenčný
stav zamestnancov prepočítaný sa za posledných 10 rokov znížil o 82 zamestnancov.
Obdobie

Náklady
celkom
v tis. Sk

Priem.evid.
stav zam.
prepočítaný

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

135803
144975
146016
144912
144197
156026
133477
122341
113379
107889

254
266
232
213
218
223
202
191
179
172
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stav zamestnancov
180000

300

160000
250
140000

náklady

120000

200

100000
150
80000
60000

Náklady
stav

100

40000
50
20000
0

19
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
06

0

roky

Priemerný evidenčný počet zamestnancov TASR vo fyzických osobách za rok 2006 bol 175.
Priemerné počty zamestnancov podľa pracovísk a činností
Pracovisko
Odbor generálneho
riaditeľa
Spravodajský úsek
Ekonomický odbor
Odbor odbytu a marketingu

Redaktorské činnosti

Spoločné činnosti Technici Robotníci

119
1

8
13
13
5

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
vysokoškolské vzdelanie
100

stredoškolské
vzdelanie
62

zákl. a stred. odborné
vzdelanie
13

Veková štruktúra zamestnancov
do 35 rokov
63

do 50 rokov
47

nad 50 rokov
65

17

8
-

8
-

V roku 2006 skončilo pracovný pomer 40 zamestnancov. Z toho 19 zamestnancov skončilo
pracovný pomer dohodou, 8 zamestnancov výpoveďou zamestnanca, 6 zamestnancov, ktorí boli na
dobu určitú a 7 v skúšobnej dobe. Najväčšia fluktuácia bola v ekonomickej redakcii, kde pracovný
pomer skončilo 10 zamestnancov a prijatých bolo 9 zamestnancov. Na riadnu materskú dovolenku
nastúpila 1 zamestnankyňa z medzinárodnej redakcie. Neúnosná fluktuácia v ekonomickej
redakcii, ako aj na iných pracoviskách je spôsobená stagnáciou v mzdovom ohodnotení. Úlohou
TASR je vychovávať nových žurnalistov, ktorí po získaní spravodajsko-žurnalistických skúseností
v priemere ostávajú v pracovnom pomere jeden až dva roky, a potom odchádzajú na pracoviská,
kde dostávajú dvojnásobok mzdy ako v TASR. Tým stagnuje aj kvalitatívna úroveň zamestnancov.
Paradoxne stabilný tím tvoria najstarší zamestnanci, aj keď s nízkymi platmi, lebo o nich už nie je
na trhu práce záujem. Na túto skutočnosť poukazuje aj vyššie uvedená tabuľka, kde z celkového
počtu 175 zamestnancov je 65 vo veku nad 50 rokov.
V roku 2006 sa do pracovného pomeru prijalo 31 zamestnancov aj napriek tomu v porovnaní
s rokom 2005 sa znížil stav o 10 zamestnancov.

Základná organizačná štruktúra TASR v roku 2006 zostala nezmenená a je v členení:
-

odbor generálneho riaditeľa
spravodajský úsek
ekonomický úsek
odbor odbytu a marketingu

Organizačná štrúktúra
TASR podrobná
Generálny riaditeľ
Spravodajský
úsek

Šéfredaktor

Zástupca šéfredaktora
Sekretariát SÚ
Domáca
redakcia
Zástupca

Spravodaj. prac.
Vydávajúce prac.
ved. red.
Domáce spravodaj.
Vydávajúce prac.
Zahraničné sprav.
Grafické prac.

Ekonomická

redakcia

Vedúci redakcie
Zástupca
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ved. red.

Medzinárodná
redakcia

Domáce spravodaj.
Zahraničné pobočky
Regionálna pobočka

Vedúci redakcie
Zástupca

ved. red.

Športová
redakcia

Domáce spravodaj.
Regionálne pobočky

Vedúci redakcie
Zástupca

ved. red.

Exportná
redakcia

Vydávajúce prac.
Spravodajské prac.

Vedúci redakcie
Redakcia reg.
spravodajstva

Regionálne
pobočky

Vedúci redakcie
Obrazová
redakcia

Fotoreportéri
Regionálne pobočky
Vydávajúce oddelenie

Vedúci redakcie

Redakcia dokum.
databáz
Vedúci redakcie

Útvar informačných
technológií

Vedúci útvaru
Redakcia
TOP
Vedúci redakcie

Odbor generálneho
riaditeľa
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Referát telef. tech.
Referát syst. tech.
Referát internet mail
Ref. servis. a pren.tech.

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

Sekretariát EO
Odd. ekon. informácií
Odd. rozp., miezd a ek.
stredísk
Technicko-prevádzk.
oddelenie
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.)
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-

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
- referát autodopravy a distribúcie bulletinov zabezpečuje riadny chod prevádzky motorových
vozidiel tlačovej agentúry, ich opravy a údržbu.
Odbor odbytu a marketingu riadi riaditeľ. Člení sa na:
- referát odbytu a marketingu zabezpečuje marketing a odbyt všetkých produktov TASR
- internetové pracovisko zabezpečuje priebežnú aktualizáciu internetovej stránky
www.tasr.sk
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Počet zamestnancov v členení podľa jednotlivých redakcií a oddelení
ZAMESTNANCI
2006

K 31. 12. 2006
R - redaktori

K 31. 12. 2006
N - neredaktori

2

2

14
16
0
21
11
12
9
9
19
1

3
4
7
0
4
3
0
0
0
0

114

23

0

10

0
0

9
2

0

21

1
0

5
7

spolu R a N

115

56

SPOLU TASR

171

sekretariát SÚ
domáca red.
obrazová red.
útvar infor.techn.
medzinárodná red.
športová red.
ekonomická red.
exportná red.
red. dokum.databáz
regionálna red.
TPO red.
sprav. úsek celkom
ekonomický odbor
technicko.prev.odd.
autodoprava
ekonom.odbo.celkom
marketing
odbor.gen.riad.

6.2. Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov
Na zabezpečenie vzdelávania formou školení a seminárov vynaložila organizácia v roku 2006
44 806,- Sk. Zamestnanci organizácie využívajú na prehlbovanie svojich vedomostí dostupnú
dennú tlač, ako aj odborné časopisy a literatúru, ktorú organizácia podľa potreby zabezpečuje.
V roku 2006 sa traja zamestnanci TASR zúčastnili na MK SR vzdelávania, ktoré financovala
Európska únia a získali Osvedčenia ECDL Štart.
V roku 2006 absolvovali zamestnanci TASR tieto školenia:
názov školenia
počet zamestnancov
Update mzdového softvéru v nadväznosti na
1
legislatívne zmeny
Zdravotné a sociálne poistenie
2
Účtovníctvo
1
Školenia technického charakteru
4
Bezpečnostný technik
1
Verejné obstarávanie – odborná spôsobilosť
2
Preškolenie zam. – referentské vozidlá
52
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Pri nástupe do organizácie sa nový zamestnanec oboznámi s vnútropodnikovými riadiacimi
normami, absolvuje podrobnú inštruktáž, pri ktorej ho zamestnanec referátu BOZP a PO
a sociálnej práce oboznámi s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaručenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec dodržiavať. Zamestnávateľ sa podieľa na
adaptačnom procese nových zamestnancov. Referát BOZP a PO a sociálnej práce okrem
spomínaných povinností a povinných lekárskych prehliadok zabezpečuje pre zamestnancov aj
preventívne lekárske prehliadky. V roku 2006 sa na preventívnej očnej prehliadke zúčastnilo 57
zamestnancov.
Pri nástupe na redakčné pracovisko tlačovej agentúry nový zamestnanec absolvuje interné
školenie do spravodajského systému, ktoré vykonáva zamestnanec útvaru informačnej technológie.
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7. Ciele a prehľad ich plnenia
Tlačová agentúra v hodnotenom období dôsledne dbala na plnenie svojho hlavného cieľa a
poslania, ktorým je zabezpečovanie kvalitného, pohotového a nestranného informovania občanov
SR o dianí doma i v zahraničí.
Na slovenskom mediálnom trhu i za hranicami si tlačová agentúra udržala postavenie
najrešpektovanejšieho informačného zdroja o dianí v SR. Svedčí o tom aj množstvo jej správ a
fotografií, ktoré zaradili zahraničné agentúry do svojich servisov.
Ako multimediálna národná informačná inštitúcia je TASR svojou produkciou porovnateľná s
partnerskými európskymi národnými agentúrami, ktorým sprostredkúva udalosti zo Slovenska a o
Slovensku v anglickom jazyku.
Na spravodajskej produkcii sa podieľali jednotlivé redakcie tlačovej agentúry najmä takto:
Domáca redakcia
V domácom servise TASR podrobne mapovala predovšetkým turbulentný vývoj na politickej
scéne, ktorý cez rozpad vládnej koalície vyústil do konania predčasných parlamentných volieb. Od
začiatku roka redaktori postupne oslovovali predstaviteľov politických strán a so snahou o
maximálnu mieru objektivity informovali o ich politických programoch. TASR urgentne a
profesionálne zaznamenala priebeh volieb, ich výsledky i rokovania o zostavení nového kabinetu.
Ku korektnej informovanosti občanov v predvolebnom období, ani počas volieb neboli nijaké
podstatné výhrady ani z koaličného, ani z opozičného politického tábora.
Národná agentúra slovom, obrazom a zvukom zaznamenala prvé povolebné kroky nového kabinetu
a Národnej rady SR. Detailne informovala občanov o práci a legislatívnych zámeroch vlády, o
príprave a schvaľovaní zákonov v parlamente, o činnosti prezidenta a ďalších štátnych a
samosprávnych orgánov.
Okrem politických udalostí venovali redaktori domáceho spravodajstva pozornosť tragickej
smrti slovenských vojakov pri havárii lietadla AN-24. Podrobne informovali o samotnej nehode,
pohrebe i následnom vyšetrovaní celého prípadu.
TASR informovala o postupe sociálnej a zdravotnej reformy, o prejavoch nespokojnosti
zdravotníkov, ktorý vyústil do štrajku. Tlačová agentúra denne prinášala reakcie všetkých
zainteresovaných odborných i politických kruhov.
Z oblasti justície pútali pozornosť najmä prípady tunelovania nebankových spoločností,
kyselinárov či Devín banky.
Živou témou bolo posilňovanie vzájomnej dôvery v slovensko-maďarských vzťahoch, kde
tlačová agentúra spracúvala témy podporujúce susedské vzťahy i spolužitie občanov SR maďarskej
národnosti so Slovákmi.

Redakcia regionálneho spravodajstva
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Výrazným pozitívom domáceho servisu bol trend zaznamenávať čoraz viac aktuálneho diania
z krajov a okresov SR, prinášať rýchlo prvé informácie, prichádzať so zaujímavými a aktuálnymi
témami, ako aj zapájať do spolupráce externých spravodajcov. Spravodajstvo profitovalo
z dobudovanej siete vlastných regionálnych spravodajcov vo všetkých krajoch Slovenska a
dokázala prinášať tematicky bohaté informácie o živote občanov v regiónoch, o dianí na úrovni
VÚC, okresov, miest i obcí. Na pleciach regionálnych spravodajcov ležalo informovanie občanov o
priebehu predvolebných mítingov po celom Slovensku. Stovky správ mapovali predvolebné
kampane i priebeh parlamentných aj komunálnych volieb.
Tlačová agentúra zaznamenala aj vrtochy počasia, ktoré sa extrémne prejavili snehovými
kalamitami a záplavami.
Medzinárodná redakcia
V spravodajstve zo sveta čerpala TASR zo servisov svetových agentúr Reuters, AP a DPA, zo
spravodajstva partnerských národných európskych agentúr, zahraničných médií, ako aj z
príspevkov od zahraničných spravodajcov v Bruseli, Budapešti a v Prahe a siete externých
spolupracovníkov. Prioritami bolo dianie v Európskej únii, najmä budúcnosť európskej ústavnej
zmluvy, ďalšie rozširovanie EÚ, problematika imigrácie, prešetrovania podozrivých aktivít CIA v
Európe, či rozširovania misie NATO v Afganistane. Medzi frekventované témy patril jadrový
program Iránu a KĽDR, konflikt v Iraku a na Blízkom východe a vývoj v susedných krajinách i
výčiny počasia. Podrobnú pozornosť TASR venovala členstvu Slovenska v bezpečnostnej rade
OSN a hektickému politickému vývoju v okolitých stredoeurópskych krajinách prostredníctvom
pôvodného spravodajstva o voľbách a povolebnom vývoji v susednom Poľsku, Maďarsku, Česku a
na Ukrajine.
Medzinárodná redakcia vydala stovky slovacík, teda informácií zo zahraničia o Slovensku alebo
týkajúcich sa Slovákov v cudzine. Okrem politických aktualít sledovala úspechy slovenskej kultúry
v zahraničí, ale aj kriminalitu a nehody Slovákov.
S prihliadnutím na finančné možnosti tlačová agentúra spravodajsky informovala o všetkých
významných zahraničných cestách najvyšších ústavných činiteľov SR (prezident Gašparovič na
summite stredoeurópskych krajín v Bulharsku, na summite NATO v Rige, na oficiálnych
návštevách Ruskej federácie, Singapuru a Vietnamu, na oslavách 50. výročia maďarskej revolúcie
v Budapešti, premiér Dzurinda na summitoch EÚ v Bruseli, na summite EÚ - Latinská Amerika vo
Viedni, na prijatí prezidentmi USA - G. Bushom v Bielom dome a Francúzska - J. Chirakom
v Paríži, premiér Fico na VZ OSN v New Yorku, na rokovaní Európskeho parlamentu v
Štrasburgu, na neformálnom summite EÚ v Lahti, na summite predsedov vlád krajín V4 vo
Vyšehrade, na oficiálnej návšteve ČR a Portugalska, na pracovných cestách v Iraku a Írsku,
predseda NR SR Paška na oficiálnej návšteve Ukrajiny...).
O službe našich vojakov v zahraničných misiách v Iraku, Bosne a Kosove poskytovala tlačová
agentúra správy aj počas návštev ministrov obrany SR. S tým je spojené spravodajstvo z leteckej
tragédie, keď sa pri maďarskej obci Hejce zrútilo lietadlo so slovenskými vojakmi vracajúcimi sa z
Kosova. Redaktori TASR boli okamžite na mieste nehody a informovali o okolnostiach nešťastia.

Ekonomická redakcia
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Ekonomický servis zaznamenal v uplynulom roku príchod nových investorov na Slovensko i
začiatok výroby v automobilkách KIA pri Žiline a Peugeot-Citroën v Trnave. Trvalou témou bola
vtáčia chrípka a s ňou spojené opatrenia na území SR, vývoj zamestnanosti, hospodárske výsledky
firiem, bánk, poisťovní. Neoddeliteľnou súčasťou ekonomického spravodajstva bola dôchodková
reforma, príprava na euro, úroková politika NBS. Okrem toho redakcia poskytovala pravidelné
denné spravodajstvo o dianí na devízovom, peňažnom a kapitálovom trhu.
Počas predvolebnej kampane predstavila tlačová agentúra občanom ekonomické programy
politických strán, porovnávala ich s doterajšou praxou a oslovovala odborníkov, aby tieto ponuky
posúdili. Redaktori sledovali legislatívny proces, a to od predloženia právnej normy do
pripomienkového konania, až po jeho podpis prezidentom.
Zo zahraničia tlačová agentúra informovala o prechodných obdobiach pre otváranie pracovných
trhov novým členským krajinám, smernici EÚ o službách, rokovaniam o novom sedemročnom
rozpočte Únie, o opatreniach proti epidémii vtáčej chrípky i o kompenzáciách pre chovateľov
hydiny.
Tlačová agentúra informovala o príprave štátneho rozpočtu, o posilňovaní slovenskej meny,
rekordnom raste HDP, poklese nezamestnanosti a ďalších pozitívnych ekonomických
ukazovateľoch.
Športová redakcia
Prostredníctvom vyslaného redaktora informovala TASR priamo z Turína o vystúpeniach
slovenských športovcov na ZOH. Spravodajca nechýbal ani v Bazileji na ME v hádzanej mužov,
kde slovenský tím absolvoval svoju premiéru. Redakcia sa podrobne venovala šampionátom v
dvoch najpopulárnejších športových odvetviach. Na hokejových MS v Rige pôsobil vyslaný
redaktor, ktorý dodával textové a zvukové spravodajstvo prevažne o dianí v slovenskej výprave. Na
futbalových MS v Nemecku Slovensko svoju reprezentáciu (až na rozhodcov) nemalo, ale keďže
išlo o unikátne rozsiahlu a celosvetovo rekordne sledovanú akciu v štvorročnom cykle, mala aj v
spravodajstve TASR obrovský priestor a prioritu.
Okrem záveru ligových súťaží bol prelom jari a leta aj bonanzou prestupových udalostí vo
futbale, v hokeji, špecificky pre SR aj v NHL. Z ostatných športových odvetví sa redakcia venovala
najmä tenisovým vrcholom a šampionátom v letných olympijských športoch. Jún navyše priniesol
dôležité volebné konferencie vo viacerých významných sférach (hokej, lyžovanie, hádzaná,
basketbal...).
V športovom servise neskorého leta a jesene potom dominovalo spravodajstvo z kvalifikačných
zápasov o postup na ME 2006 vo futbale a vystúpenia futbalistov Ružomberka a petržalskej
Artmédie v Lige majstrov a pohári UEFA, štart NHL so slovenskými hokejistami a domáce ligové
súťaže.
Redakcia pre spoločenské a kultúrne akcie
Spravodajstvo zo spoločenských a kultúrnych akcií na Slovensku je súčasťou domáceho
spravodajstva a TASR ho vydáva pod skratkou TOP. Rovnako ako podobné správy preberané zo
zahraničných agentúr a médií v medzinárodnom a športovom servise. Obsahom domáceho topkového spravodajstva sú zaujímavosti zo slovenského, prípadne českého šoubiznisu, informácie z
prezentácií kníh, hudobných albumov či zaujímavých koncertov. Toto odľahčené spravodajstvo
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dokumentuje módne prehliadky, hudobné či filmové festivaly a prináša rozhovory s tvorcami. V
roku 2006 bolo z takýchto podujatí vydaných len v domácom servise takmer 1 300 správ, z ktorých
väčšina bola doplnená obrazovým materiálom či zvukovými záznamami. Vďaka dlhoročným,
postupne vybudovaným kontaktom s predstaviteľmi hudobných vydavateľstiev či s
usporiadateľskými agentúrami majú redaktori TOP-spravodajstva kvalitné informácie zo sféry popmusic, divadelnej scény, modelingu. TASR bola aj vďaka dôveryhodnosti a aktuálnosti mediálnym
partnerom viacerých podujatí, akými sú napríklad ART Film, MFF Bratislava, hudobná anketa
Slávik či súťaž krásy Miss Slovensko. Ako jediná tlačová agentúra bola TASR vybraná aj na
exkluzívnu módnu prehliadku GianFranco Ferré v Bratislave či na rozhovor so spevákom Bryanom
Adamsom.
Exportná redakcia
Najvýznamnejšie udalosti zo Slovenska a o Slovensku boli zahraničným klientom
sprostredkúvané v anglickom jazyku prostredníctvom exportného servisu.
Exportné spravodajstvo informovalo zahraničné agentúry, masmédiá, veľvyslanectvá,
zahraničné firmy či finančné inštitúcie o dianí na Slovensku prostredníctvom spravodajského
servisu v anglickom jazyku. Ako zdroj informácií využívala redakcia predovšetkým ostatné servisy
TASR - najmä domáci, ekonomický, športový a medzinárodný. Okrem toho monitorovala
slovenské médiá - printové i elektronické.
Denná produkcia predstavovala v dvojzmennej prevádzke 25 - 40 správ, v závislosti od
spravodajskej náročnosti dňa. O mnohé z nich sa opierali zahraničné agentúry pri informovaní o
dianí na Slovensku, najmä v súvislosti s parlamentnými a komunálnymi voľbami a povolebnej
situácii a ekonomickom vývoji SR.
Redakcia vydávala v tlačenej i elektronickej podobe štyri druhy bulletinov - denník Daily News
Monitor a týždenníky Economy and Business, Review of the News a Slovak Weekly News.
Obrazová redakcia
Obrazový servis poskytol odberateľom v roku 2006 desaťtisíce fotoreportáží z výberu troch
svetových agentúr AP, EPA a AFP, ako aj z partnerských národných agentúr a od svojich
fotografov a spolupracovníkov po Slovensku. Od prvých dní nového roka sa fotoreportéri venovali
výkyvom počasia, ktoré vyvrcholili záplavami najmä na Záhorí. Pohotovo kryli tragédiu
slovenského vojenského lietadla AN 24 v susednom Maďarsku. Redakcia sledovala prejavy
nespokojnosti zdravotníkov a tradične aj vyvrcholenie domácich líg vo futbale, hokeji, volejbale či
basketbale.
Zo zahraničných akcií patrila medzi významnejšie návšteva premiéra Dzurindu v Bielom dome.
Na Slovensku potom zarezonovala návšteva nemeckej premiérky Merkelovej a šéfa Európskej
komisie Barrosa. Na mimoriadne bohatej publicite sa odzrkadlilo úspešné pôsobenie fotoreportéra
na ZOH v Turíne. Za vyvrcholenie prvého polroka možno považovať bohatý fotoservis z príprav a
priebehu predčasných parlamentných volieb na Slovensku. S rovnakým zaujatím zmapovali
fotoreportéri vo všetkých krajoch SR priebeh komunálnych volieb a fungovanie novej vlády a
parlamentu.
Obrazový servis rozšíril svoju dennú ponuku, na čom sa podieľala tak zvýšená produkcia
fotoreportérov TASR a spolupracovníkov vo všetkých krajoch SR, ako aj rastúci počet vydávaných
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zahraničných fotografií svetových agentúr AP, AFP a EPA, fotografie z partnerských európskych
národných agentúr, ako aj zo zahraničných ciest fotografov.
Redakcia dokumentačných databáz
Okrem aktuálneho spravodajstva venovala tlačová agentúra veľkú pozornosť utváraniu
elektronických slovných, obrazových i zvukových databáz. Do digitálneho fotoarchívu TASR sa
previedli ďalšie archívne snímky z minulého storočia, ktoré predtým tlačová agentúra uchovávala
iba vo forme negatívov.
Tlačová agentúra počas vlaňajšieho roka dokumentačne spracovala produkciu správ bývalej
ČSTK z rokov 1980 - 1988 uloženú na mikrofišoch. TASR aktualizovala podľa informácií zo
spravodajstva TASR a z ďalších dostupných zdrojov elektronické databázy EÚ, Medzinárodné
organizácie, Krajiny, Adresár, Ľudia, Chronológie, Legislatíva a Parlament a napĺňala databázu
FOND 2006.
Redakcia dokumentačných databáz pre jednotlivé servisy pripravovala tematické dokumentačné
správy k udalostiam, správy k výročiam a sviatkom, profily medzinárodných organizácií a krajín,
vybrané životopisy a profily domácich a zahraničných osobností, prehľady, chronológie a preklady
správ dokumentačného charakteru z ruskej a francúzskej zahraničnej tlače.
Redakcia denne vydávala pre domáci servis prehľad slovenskej tlače, historický kalendár i
charakteristiku krstného mena podľa kalendára. Týždenne vytvárala Bulletin pre zahraničných
Slovákov a raz mesačne prinášala prehľad zákonov vydaných v Zbierke zákonov cez domáci a
ekonomický servis. Na júnových predčasných parlamentných voľbách 2006 sa redakcia podieľala
šiestimi materiálmi a na spravodajstve po zostavení vlády životopismi členov novej vlády a
predstaviteľov NR SR.
Na základe vopred dohodnutých požiadaviek odberateľov redakcia elektronicky realizovala
výber a odosielanie správ z agentúrneho servisu TASR na zadané témy podľa objednávok.
Dosiaľ rekordný záujem zaznamenala vlani platená služba OTS - Originálna textová služba,
prostredníctvom ktorej právnické aj fyzické osoby zverejňujú svoje vyhlásenia, stanoviská,
kultúrne programy, komerčné informácie a podobne.
Vyhľadávaným produktom tlačovej agentúry bol aj v lanskom roku zvukový servis, ktorý je
súčasťou domáceho, medzinárodného i športového spravodajstva. Tlačová agentúra ponúkala
zvukové záznamy takmer zo všetkých významných podujatí, ktoré zaznamenávala slovom i
obrazom. Zvukové informácie majú, až na výnimky spôsobené zlým telefonickým spojením,
vysokú technickú kvalitu. Využívajú sa predovšetkým v spravodajských reláciách rozhlasových a
televíznych staníc.
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8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie za rok 2006
TASR je príspevková organizácia, ktorá je na štátny rozpočet napojená príspevkom.
V hodnotenom období finančné zdroje tlačovej agentúry tvorili dve základné skupiny. Dotácia zo
štátneho rozpočtu na pokrytie prevádzkových nákladov a vlastné tržby, ktoré sa tiež použili na
financovanie nákladov organizácie. Môžeme konštatovať, že tlačová agentúra vykazuje vo svojich
výsledkoch hospodárenia stratu, ale nevykazuje nijaké záväzky po lehote splatnosti.
Pozitívne treba hodnotiť spravodajstvo TASR, ktoré sa v uplynulom roku vyvíjalo v súlade
s aktuálnym svetovým agentúrnym trendom. Predovšetkým je to snaha neuspokojiť sa s tvorbou
základného spravodajského servisu, ale novými produktmi vychádzať v ústrety požiadavkám
jednotlivých typov médií a osloviť nové špecializované skupiny odberateľov. V roku 2006 využila
predčasné voľby do NR SR a ponúkala špeciálny balík spravodajstva k voľbám pre rozličné
politické a monitorovacie subjekty. Na ponuku reagovali kladne viaceré politické strany
a monitorovacie inštitúcie. Podobne TASR ponúkala špeciálne balíky pri príležitosti MS v hokeji
a vo futbale.
Pri hodnotení organizácie musíme z dôvodu upresnenia postavenia TASR uviesť fakt, že už
niekoľko rokov sa pripravuje transformácia tlačovej agentúry. Bolo vytvorených viacero projektov,
analýz a návrhov zákonov, ktoré by mali upraviť pôsobenie a hospodárenie tlačovej agentúry.
Návrhy zákonov vypracovala tlačová agentúra, ako aj ministerstvo kultúry. Je reálny predpoklad,
že na sklonku roku 2007 vláda SR prerokuje nový zákon o tlačovej agentúre a následne prejde
tlačová agentúra transformáciou, čo bude mať nesporne pozitívny vplyv na jej ďalší rozvoj.
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9. Hlavné skupiny používateľov výstupov organizácie
9.1. Mediálni odberatelia
Hlavnú skupinu používateľov tvoria mediálni odberatelia. V roku 2006 mala TASR 106
mediálnych odberateľov. Mediálna oblasť sa začiatkom roka zúžila zánikom niektorých médií:
skončilo sa vydávanie denníka 24 hodín a v júni aj bratislavského Večerníka. Fúziou s doterajším
Rádiom B1 skončili samostatné vysielanie Rádio Východ v Prešove, Rádio Rebeca v Banskej
Bystrici a Rádio Naj v Trnave, zanikol i týždenník Live.
Na trhu sa však objavil v septembri nový denník – Plus1deň, ktorý sa stal od začiatku
odberateľom TASR rozšírením doterajšej zmluvy s vydavateľstvom 7Plus.
V roku 2006 sa obnovili rokovania so Slovenskou televíziou a výsledkom bolo obnovenie
spolupráce od septembra 2006. Koncom roka sa obnovili rokovania i s TV Markíza.
TASR sa podarilo rozšíriť počet svojich odberateľov najmä v regiónoch: medzi odberateľov
servisov TASR pribudli regionálne a lokálne televízie: AZTV v Banskej Bystrici, TV Pohoda
v Novom Meste n.Váhom, TV Marika v Považskej Bystrici, TV Centrál v Nitre, TV Patriot v
Žiline, TV Centrum v Bratislave - Staré Mesto, ďalej Bratislavské noviny, BB žurnál
a novovzniknuté rádiá One v Banskej Bystrici a Hornet v Košiciach. Pribudli niektoré
špecializované internetové stránky, napr. www.futbalonline.sk, www.mestozilina.sk,
www.regiontrencin.sk , www.pfizer.sk, vwww.obce.info, www.futbalportal.sk a i.
K novým zákazníkom v nemediálnej oblasti patria napr. VÚC v Nitre a Trenčíne, ďalej Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a niektoré novozriadené zastupiteľské úrady so sídlom
v Bratislave.
9.2. Nemediálni odberatelia
Medzi najpočetnejšiu skupinu nemediálnych odberateľov patria ministerstvá, samosprávne
kraje, politické strany, ako aj sporiteľne, banky, výrobné a nevýrobné podniky. Tradične narástol
počet používateľov originálnej textovej služby, čím sa takto zvýšil počet zverejnených správ.
Prostredníctvom originálnej textovej služby právnické aj fyzické osoby zverejňujú svoje
vyhlásenia, stanoviská, kultúrne programy, komerčné informácie a pod.
TASR sa opätovne presadila v Slovenských elektrárňach, kde vyhrala tender na dodávanie
spravodajského servisu od 01. 07. 2006. Podobný tender TASR vyhrala koncom roka i na
Ministerstve zahraničných vecí SR.
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