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SLOVO GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Rok 2009 možno hodnotiť ako jeden z najúspešnejších rokov
v histórii Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Bolo to
obdobie nových produktov, nových klientov, vyrovnaného
hospodárenia. Obdobie stabilizácie a obdobie rozvoja.
Úspešne sa začali napĺňať výzvy a ciele, ktoré majú jedného
spoločného menovateľa – budovanie silnej značky!
Nový zákon ukotvil TASR ako tretí pilier verejnoprávneho
mediálneho systému na Slovensku. TASR sa stala
verejnoprávnou, národnou, nezávislou informačnou inštitúciou.
Zákon definoval úlohy, ktoré tlačová agentúra plní v rámci svojej hlavnej činnosti a presne
špecifikoval úlohy vo verejnom záujme. Rovnako špecifikoval spôsoby financovania tlačovej
agentúry, osobitne financovanie úloh vo verejnom záujme na základe zmluvy o poskytovaní služieb
vo verejnom záujme.
Mimoriadne treba oceniť skutočnosť, že v zákone sú presne nadefinované požiadavky na členov
správnej rady (ekonóm, právnik, IT špecialista, žurnalista, zástupca zamestnancov), čo vnáša do
systému prvky profesionality a kompetentnosti. Päťčlenná rada zasa hovorí o efektívnosti pri správe
verejných vecí. Zmienku si určite zasluhuje i možnosť voľby jedného člena rady priamo
zamestnancami tlačovej agentúry, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom.
Slovenské mediálne i spoločenské a politické vlny rozhodne nepatria k tým pokojným. Skôr je to
rozbúrené more, na ktorom máme ako surferi len jednu dosku: svoju spravodajskú profesionalitu a
česť. S touto výbavou sme celý rok mapovali diania okolo nás.
Dovolím si tvrdiť, že sme bez akejkoľvek straty bodu zvládli všetky významné udalosti doma i vo
svete, vrátane trojkombinácie minuloročných volieb.
Prostredníctvom webu i špeciálnych aplikácií sme sprístupnili nielen informácie vo verejnom
záujme, ale v perexe všetky textové správy, na webe všetky podstatné aktuality, videá, zvuky, vyše
stotisíc archívnych fotografií. Otvorili sme kompletne všetky svoje servisy pre všetky školy na
Slovensku. Tlačová agentúra Slovenskej republiky nikdy nebola taká otvorená a tak blízko verejnosti
ako je teraz.
Mohol by som detailne a zoširoka rozoberať množstvo úloh, rozhodnutí, dennodennej práce tímu
ľudí v rôznych oblastiach, vďaka ktorým sa táto agentúra stala modernou tlačovou agentúrou
európskeho typu a vecne dodám, že aj slovenským agentúrnym lídrom. Poviem to však krátko:
robíme iba svoju prácu, nepoznáme problémy, len úlohy, ktoré treba riešiť.
Čo dodať na úvod i na záver? Naším produktom sú overené a vyvážené informácie bez ohľadu na
ich komerčnú hodnotu. Ak sa hovorí, že agentúrne písanie je konfekčným písaním, tak sme robili
kvalitnú konfekciu. Správy si nepotrpia na krásu, ale na pravdu.
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ TASR
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ROK 2009 V SKRATKE

Január
Do platnosti vstúpil zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene
niektorých zákonov.
Vytvorila sa Zóna verejného záujmu. V zmysle úloh vo verejnom záujme TASR sprístupnila pre
verejnosť 100 000 archívnych fotografií, zvuky, videá i najaktuálnejšie textové správy na svojom
webe.
TASR začala vydávať exportný servis v nemeckom jazyku.
Február
TASR dosiahla opakovane plusové hospodárenie, čo patrí k základom jej ozdravného procesu.
Prvýkrát bola spracovaná a podpísaná zmluva so štátom (Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom
záujme).
Uskutočnili sa historicky prvé voľby člena Správnej rady TASR z radov zamestnancov.
Agentúra spustila rozsiahly a strategicky významný projekt „TASR do každej školy“. V rámci projektu
sprístupnila všetky svoje servisy pre všetky školy na Slovensku.
Marec
Prvé zasadnutie Správnej rady TASR.
Agentúra začala aktívne pôsobiť v medzinárodných štruktúrach, generálny riaditeľ predstavil zmeny
v TASR na medzinárodnom stretnutí Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA).
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Agentúra mapovala voľby prezidenta – všetky informácie v reálnom čase sprístupnila verejnosti.
Zmena na poste vedúceho ekonomickej redakcie priniesla nové impulzy. Ekonomický servis TASR
považujú dnes klienti za kvalitnejší ako servis súkromnej agentúry.
Apríl
Prebehli voľby generálneho riaditeľa. Dôveru získal projekt Jaroslava Rezníka s názvom Budovanie
silnej značky.
Odčlenila sa komerčná a verejná zóna v systéme Autonomy zrkadlovým zdvojením úložísk, pribudli
nové funkcionality.
Začali sa prípravy na uvedenie kompletného multimediálneho systému pre online klientov. Začali
sa prípravy na preklopenie Autonomy aj do Zóny verejného záujmu v zložke fotoarchív.
Máj
Rozvojové technologické projekty vyústili do modernej aplikácie TASR Business. Aplikácia v svojej
free verzii ponúka kompletný prehľad spravodajstva TASR pre verejnosť, rovnako bezodplatne
ponúka verejnosti kompletnú ponuku videa.
Správna rada schválila Etický kódex TASR a Pravidlá spravodajstva.
Agentúra zriadila nové pracovisko na úpravu zvukov.
Jún
Voľby do EP ‐ pripravila sa samostatná podstránka webu s informáciami pre verejnosť.
V Autonomy pribudlo prepojenie fota s textom.
Prebehli školenia pre prácu s kamerou a pred kamerou.
Júl
Správna rada schválila Komunikačný kódex TASR.
Implementoval sa CRM systém pre správu agendy úseku obchodu a marketingu a ekonomiky.
Došlo ku kompletnej výmene
meno.priezvisko.

mailservera a prechodu všetkých účtov na plný formát

August
TASR sa zbavuje prebytočného majetku (rekreačné objekty).
Dopracoval sa intranet ako nástroj internej komunikácie.
V redakcii pracujú junior redaktori zo školského servisu v rámci projektu TASR do každej školy.

5

September
Na webe pribudli v reálnom čase aktualizované správy: Školský servis, Správy v nemčine
a angličtine, Správy z kultúry a Správy vo verejnom záujme. V ôsmich stĺpcoch tak denne vychádzajú
všetky dôležité správy, prístupné pre verejnosť.
Ďalší rozvoj zaznamenal videoservis.
Personálne sa posilnila dokumentačná redakcia, ktorá prináša o 40 % viac informácií. RDD vydáva
nový produkt ‐ týždenný sumár domácich ekonomických správ pod názvom Ekonomický bulletin.
Október
Vytvorili sa nové funkcionality v „podobný text“, podobné foto“.
K textom zvukom a fotografiám sa v multimediálnom systéme prepája aj video.
Expanduje hot‐line servis, TASR získava nových mediálnych klientov.
November
Voľby do VÚC ‐ pripravila sa samostatná podstránka webu so všetkými informáciami, archívnymi
správami a kompletnými online správami o voľbách, ktorá bola prístupná verejnosti.
TASR v spolupráci s MZV SR pripravila výstavu k výročiu udalostí novembra 1989.
TASR pripravila projekt História sebavedomia.
December
Agentúra pripravila nový projekt: TASR live. Ide o živé prenosy tlačových konferencií.
Uskutočnili sa prípravy na nový Easy servis.
Uskutočnilo sa interné výberové konanie na post spravodajcu v Bruseli.
ROK V ČÍSLACH :
TASR vydala za rok 2009 vyše 131 000 textových správ v slovenčine, 8000 v angličtine, 4000
v nemčine, viac ako 15 000 zvukov, 6000 videí, 63 000 fotografií.
Náklady TASR v roku 2009 : 4 006 785 EUR
Výnosy TASR v roku 2009 : 4 006 838 EUR
Výsledok hospodárenia : 53 EUR
Tržby TASR v roku 2009 dosiahli 2 016868 EUR, čo je navýšenie oproti roku 2008 o 25.3% (tržby
v roku 2008 činili 1 610 032).
TASR sa stala platcom DPH.
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POSTAVENIE A SÍDLO TASR
Tlačová agentúra Slovenskej republiky je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia,
ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.
Tlačová agentúra je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonáva vlastnú činnosť
vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.
Sídlom tlačovej agentúry je Pribinova 25, Bratislava, PSČ: 811 09.

HLAVNÁ ČINNOSŤ TASR
Hlavnou činnosťou tlačovej agentúry je poskytovanie služby verejnosti v oblasti spravodajstva. Služba
verejnosti v oblasti spravodajstva zahŕňa vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených,
neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov,
zvukových záznamov, zvukovo‐obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych
záznamov a sú sprostredkúvané v agentúrnom spravodajstve. Služba verejnosti v oblasti
spravodajstva zahŕňa aj uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie.

ORGÁNY TLAČOVEJ AGENTÚRY
Orgány tlačovej agentúry sú:
a) správna rada,
b) generálny riaditeľ.
Správna rada TASR
Správna rada má päť členov. Štyroch členov správnej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej
republiky a jedného člena správnej rady volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry. Funkčné
obdobie člena správnej rady je päť rokov.
V roku 2009 členmi správnej rady boli:
Mgr. Eliška Holásková – predsedníčka
Ing. Vladimír Masár – podpredseda
JUDr. Boris Chovanec – člen
Ing. Peter Alakša – člen
Doc. Ján Sand – člen
Generálny riaditeľ
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom tlačovej agentúry, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej
mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa tlačovej agentúry, ktoré
nepatria podľa zákona do pôsobnosti správnej rady. Generálneho riaditeľa volí a odvoláva správna
rada. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov. Podmienky na výkon funkcie generálneho
riaditeľa upravuje zákon o tlačovej agentúre.
Do apríla 2009 vykonával funkciu generálneho riaditeľa PhDr. Jaroslav Rezník, ktorý bol do tejto
funkcie vymenovaný 05. apríla 2007 predsedom vlády SR.
V súlade so zákonom č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene
niektorých zákonov bol PhDr. Jaroslav Rezník 29. apríla 2009 na základe výberového konania
zvolený Správnou radou TASR do funkcie generálneho riaditeľa TASR.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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HODNOTY TASR

Tlačová agentúra je pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná, jej spravodajstvo v svojom
vyznení nesmie pôsobiť v prospech nikoho ani proti nikomu.
Spravodajstvo TASR je rýchle, vyvážené, objektívne. Prináša multimediálne informácie bez ohľadu na
ich komerčnú hodnotu.
Tlačová agentúra sa zasadzuje o dodržiavanie pravidiel etiky, s akcentom na etiku žurnalistiky. Tieto
zásady vychádzajú zo všeobecne známych spoločenských noriem. Ich dodržiavanie v súčasnom
dynamickom konkurenčnom prostredí vníma tlačová agentúra ako spoločensky nutné a prospešné.
Každý zo zamestnancov TASR preukazuje čo najvyššiu osobnú morálku pri získavaní a spracovávaní
informácií. Preukazovanie primeranej úcty voči občanom ‐ respondentom, verejným funkcionárom,
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spolupracovníkom, zákazníkom a všetkým ostatným partnerom TASR pokladáme za základnú súčasť
firemnej kultúry.
CIELE
Cieľom TASR je byť dlhodobo úspešnou a zákazníkmi aj verejnosťou preferovanou tlačovou
agentúrou. TASR chce prostredníctvom tímu profesionálov ponúkať kvalitné a rýchle správy, ale
i pridané hodnoty k správam vo forme sumárov, backgroundov, chronológií i offline produktov tak,
aby bola agentúra čo najužitočnejšia pre klientov i pre verejnosť.
TASR neustále rozširuje portfólio služieb pre verejnosť, vytvára technologické prostredia a aplikácie,
ktoré umožňujú prístup širokej verejnosti k jej aktuálnym servisom i k národnému bohatstvu –
archívom tlačovej agentúry.
TASR kladie dôraz na inteligentné informácie, teda také, ktoré sú ďalej jednoducho elektronicky
spracovateľné. Hľadá nové trendy a nové riešenia v rámci technológií spracovávania, uchovávania
a distribúcie informácií.
TASR kráča s dobou, rozvíja nové produkty (video, živé prenosy, produkty pre nové médiá). Dôraz
kladie na multimediálne prepojenia.
Tlačová agentúra buduje sieť svojich spravodajcov, vytvára celistvý obraz Slovenska. Rozvíja sieť
spravodajcov v zahraničí, spolupracuje s renomovanými svetovými agentúrami i ďalšími agentúrami,
združenými v Európskej aliancii tlačových agentúr (EANA). Prináša informácie o Slovensku a zo
Slovenska pre zahraničie.
TASR aktívne pracuje v medzinárodných štruktúrach EANA a ďalších medzinárodných združeniach
médií.
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV
Tlačová agentúra koná s vedomím spoločenskej zodpovednosti, s vysokým rešpektom k svojim
klientom.
VPLYV NA EKOLÓGIU
Činnosť TASR nevykazuje žiaden negatívny vplyv na ekológiu.
VÝVOJ A VÝSKUM
TASR nedisponuje vlastným vývojovým a výskumným pracoviskom a nemá prostriedky na investície
do týchto segmentov. Iniciuje však výskum a vývoj nových mediálnych technológií v externom
prostredí.
ORGANICKÝ KONTINUÁLNY RAST
TASR sa chce neustále zlepšovať, prinášať klientom i verejnosti čoraz lepšie informácie v podobách,
ktoré rešpektujú najnovšie technologické trendy. Zámerom je prinášať čo najkvalitnejšie informácie
pre slobodné utváranie názorov.
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SUMÁRNE HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
Projekt budovania silnej značky znamená denné prinášanie kvalitných správ, formovanie
dobrého mena, ústretovosti k požiadavkám verejnosti i klientov. Prvoradou úlohou je byť všade
tam, kde sa niečo deje a za každých okolností prinášať rýchle, objektívne a vyvážené informácie.
Dosiahnuť sa to dá len systémovou prácou, kde nesmie chýbať kontinuita, vytrvalosť a vízia.

Strednodobý výhľad fungovania TASR ako multimediálnej národnej informačnej inštitúcie sa
opiera o piliere profesionality, náročnosti, inovatívnosti a technologickej vyspelosti.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky od januára 2009 prestala byť príspevkovou organizáciou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, generálneho riaditeľa nevymenúva vláda, TASR má vlastné
orgány, vlastné hospodárenie, ale i presne stanovené úlohy, vrátane úloh vo verejnom záujme. To
všetko vyplýva zo zákona č. 385 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých
zákonov z 23. septembra 2008, ktorý od januára 2009 vstúpil do platnosti. Zákon položil základy pre
ďalšiu existenciu TASR ako modernej tlačovej agentúry európskeho typu.
TASR dosiahla za rok 2009 plusové hospodárenie (plusovým hospodárením uzavrela aj rok 2008),
čo je jedným z určujúcich atribútov jej ozdravného procesu.
TASR nikdy v svojej existencii nebola tak blízko občanom, širokej verejnosti, ako je práve teraz.
V prvom polroku 2009 tlačová agentúra vytvorila Zónu verejného záujmu a sprístupnila širokej
verejnosti celý rad informácií v zmysle úloh vo verejnom záujme i nad rámec týchto úloh. TASR
uviedla nový servis v nemeckom jazyku, na vedecké a študijné účely sprístupnila 100 000 archívnych
fotografií, na nekomerčné použitie je k dispozícií audioservis. Voľne prístupná je kompletná
videoprodukcia TASR i kompletná perexová ponuka textových servisov v systéme TASR Business.
Tlačová agentúra rozšírila databázu informácií o Európskej únii. Nad rámec zákona ponúka dôležité
aktuálne informácie pre verejnosť v rámci Zóny verejného záujmu.
Na www.tasr.sk sú denne prístupné najaktuálnejšie správy z domáceho diania, zahraničia,
ekonomiky a športu, kultúry, exportný servis, školské správy, téma.tasr i špeciálne podstránky
k významným udalostiam s kompletnou tematickou ponukou informácií pre verejnosť (napríklad pri
príležitosti volieb).
Prelomovým počinom v rámci služieb verejnosti bolo uvedenie modernej aplikácie TASR
business, ktorá umožňuje prístup širokej verejnosti k všetkým aktuálnym správam TASR podľa
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záujmu a špecifikácie odberateľa, a to v reálnom čase vydania. Aplikácia umožňuje i prezeranie
kompletnej ponuky videoservisu.

Vo februári 2009 uviedla TASR projekt TASR do každej školy, v rámci ktorého sprístupnila všetky
svoje servisy pre všetky základné, stredné a vysoké školy na Slovensku s možnosťou využívania
servisov nielen na vzdelávacie účely, ale aj pre potreby školských časopisov, rádií, pre webstránky
škôl a pod. Súčasťou tohto veľkého projektu je Školský servis, v ktorom TASR denne vydáva správy
pre školy a prináša správy, ktoré píšu žiaci a študenti. TASR vydala najlepším prispievateľom preukazy
externých spolupracovníkov a junior redaktorov.
Všetky informácie v Zóne verejného záujmu prináša TASR v najmodernejšom systéme pre správu
a vyhľadávanie, ktorý je postavený na platforme Autonomy. Z technického hľadiska znamenalo
budovanie Zóny verejného záujmu i projektu TASR do každej školy implementáciu novej licencie
systému Autonomy. Túto investíciu si vynútilo kompletné odčlenenie (zdvojenie) databáz vo
verejnom záujme od klientskych databáz. Sprístupnenie databáz a archívov TASR takému veľkému
množstvu nediferencovaných používateľov (verejnosti) znamenalo požiadavky na bezpečnosť,
kapacitu systémov a ich zálohovanie.
V systéme Autonomy pribudol celý rad nových funkcionalít.
Vo februári 2009 bola skompletizovaná Správna rada TASR. V porovnaní s radami iných
verejnoprávnych médií boli požiadavky na člena rady podstatne náročnejšie s dôrazom na
profesionalitu členov. Absolútnou novinkou v systéme fungovania mediálnych rád na Slovensku bola
voľba jedného člena rady zamestnancami TASR. K voľbám člena rady za TASR sa vypracoval podrobný
manuál, ustanovila sa volebná komisia, zložená zo zástupcov redaktorov a manažmentu TASR.
Jednotliví kandidáti prezentovali svoje projekty, s ktorými vstupovali do voľby. Vysoká účasť vo
voľbách (skoro 80 %) potvrdila, že zamestnanci TASR majú záujem o veci firemné. Rozhodujúci počet
hlasov (76) získala Mgr. Eliška Holásková (druhý kandidát získal 18 hlasov). Veľkým zadosťučinením
pre zamestnancov TASR bola skutočnosť, že práve ich zástupcu, Elišku Holáskovú, zvolili členovia
Správnej rady TASR za predsedníčku rady.
Správna rada po svojom ustanovení v súlade so zákonom vyhlásila voľby generálneho riaditeľa. Na
základe vyhlásenej voľby a verejného vypočutia Správna rada TASR zvolila do funkcie generálneho
riaditeľa TASR na nasledujúce päťročné obdobie PhDr. Jaroslava Rezníka, ktorý sa o funkciu uchádzal
s projektom „TASR – budovanie silnej značky“.
Aplikácia zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých
zákonov znamenala zásadné prebudovanie vnútorných dokumentov, a na ich základe aj celej
podnikovej kultúry. Poslanie organizácie (Mission Statement) ako základný dokument exaktným
spôsobom určil smerovanie TASR a modely správania jej zamestnancov. Podrobnosti tejto zmeny,
ako východisko a základ pre verejnoprávny charakter TASR, obsahuje „Komunikačný kódex TASR“ a
„Etický kódex TASR“ a „Pravidlá spravodajstva“.
V roku 2009 TASR intenzívne pokračovala v uvádzaní nových progresívnych technológií.
Multimedialita produktov je pre TASR jedným z nosných technologických a produktových cieľov. Ku
koncu roku 2009 došlo k prepojeniu textu, foto, audia i videa v jednom užívateľskom rozhraní.
TASR sa usilovala aktívne čeliť kríze, a to zvyšovaním kvality svojich produktov, uvádzaním nových
produktov, budovaním spektra produktov, ktoré robia servis TASR pre klienta užitočný a intenzívnou
akvizíciou nových klientov. Napriek zložitej situácii tlačová agentúra zaznamenala nárast tržieb.
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TASR naďalej aktívne komunikovala s verejnosťou i médiami. Tlačová agentúra hľadala nové formy
prezentácie a testovania noviniek. Spomenúť treba živý prenos na web z diskusie STV a SRo
s kandidátmi na prezidenta, ktorý potvrdil nielen možnosti spolupráce troch verejnoprávnych médií,
ale pre TASR bol aj testom pre živé prenosy tlačových konferencií ako nového produktu.
Byť všade tam, kde sa niečo deje. Kvalitné a rýchle, overené a vyvážené správy pokladá TASR za
nevyhnutnosť. Strategicky vidí význam v multimediálnom prepojení správ, fota, audia, videa
a v prinášaní nových produktov na platforme najmodernejších technológií. Osobitne sa treba
koncentrovať na nové médiá a hľadať svoje uplatnenie aj v netradičných agentúrnych segmentoch,
napríklad servis pre špecializované skupiny s prepojením na mediálnu výchovu (školský servis).
Budúcnosť vníma TASR v projekte živých prenosov tlačových konferencií TASR live, kde chce
ponúknuť to, čo je agentúre najvlastnejšie – rýchle informácie priamo zo zdroja, ktorým sú
najčastejšie tlačové konferencie. Produkt bude určený pre weby, ale s možnosťou rozšírenia i pre
televízie.
V decembri sa začal rozsiahly projekt doprofilovania jednotlivých servisov tak, aby sa z nich
odčlenili doplnkové informácie a koncentrovali sa na rýchle spravodajstvo. Na základe tejto profilácie
bol spracovaný projekt nového servisu Easy servisu, ktorý by mal ponúkať rekreatívne a mimočasové
informácie.
Pre budúcnosť tlačovej agentúry je strategickým cieľom hľadanie spôsobov koexistencie s ďalšími
subjektmi, ktoré ponúkajú spravodajské servisy na slovenskom trhu.
Klientska orientácia znamená vysoko profesionálny prístup k rôznym odberateľom servisov s rôznymi
požiadavkami. Aj z tohto dôvodu musia byť správy objektívne vyvážené, ale i ľahko technologicky
spracovateľné tak, aby rešpektovali špecifiká jednotlivých médií i klientov vo všeobecnosti.
Univerzálnosť i špecifickosť v jednom, to je nielen cieľ, ale i nevyhnutnosť.
TASR má ambíciu maximálne zodpovedne hospodáriť s finančnými prostriedkami tak, aby ani
v zložitom ekonomickom období krízy nevykazovala stratové hospodárenie. Cieľ je udržiavať
a zvyšovať vlastné príjmy.
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HODNOTENIE HLAVNEJ ČINNOSTI ‐ SPRAVODAJSTVO
Byť všade tam, kde sa niečo deje. Udalosť čo najrýchlejšie zaznamenať, multimediálne ju
spracovať a dopraviť koncovým užívateľom. Taká je denná rutina spravodajstva TASR.

Základnou výzvou pre TASR v hodnotenom období bolo rozvíjať pozíciu agentúrneho lídra
prinášaním rýchlych, aktuálnych, vyvážených správ z domova, zahraničia, ekonomiky, športu
s dôrazom na nekomerčný charakter informácií. Tlačová agentúra bola a je pri tvorbe svojho
spravodajstva slobodná a nezávislá.
Osobitný dôraz spravodajstva TASR sa v roku 2009 položil na prezidentské voľby, voľby do
Európskeho parlamentu a voľby do VÚC. K všetkým týmto udalostiam pristupovala tlačová agentúra
s plným vedomím spoločenskej zodpovednosti. Kompletné aktuálne i archívne informácie k voľbám
TASR sprístupnila pre širokú verejnosť na svojom webe. Zahraničná redakcia dobudovala a rozšírila
exportný servis v nemeckom jazyku. K zmene došlo na poste vedúceho ekonomickej redakcie, čo sa
odzrkadlilo najmä v štruktúre, kvalite a variabilite ekonomického servisu. Masívny rozvoj nastal
v oblasti informácií vo verejnom záujme a ich sprístupňovaní verejnosti. Foto a video servis je naďalej
jeden z najžiadanejších produktov tlačovej agentúry. Počet videí za uplynulý rok dosiahol
štyritisícpäťsto
kusov a video dnes odoberajú renomované weby a naďalej patrí
k najperspektívnejším produktom TASR. Agentúra v priebehu roka dobudovala multimediálny systém
„spájania“ príslušných textových, zvukových obrazových a videospráv v jednom, užívateľsky
komfortnom priestore.
Mimoriadnu pozornosť venovala TASR implementácii a rozvoju projektu TASR do každej školy
a vydávaniu Školského servisu. Rozhodnutie o uvedení tohto projektu sa ukázalo ako strategicky
mimoriadne pozitívne, o čom svedčí široký ohlas zo škôl všetkých stupňov na celom Slovensku.
Na slovenskom mediálnom trhu i za hranicami tlačová agentúra potvrdila postavenie jedného z
najrešpektovanejších informačných zdrojov o dianí v Slovenskej republike.
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Spravodajskú produkciu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za rok 2009 predstavovalo:

Počet správ
Druh spravodajstva
150 939
Slovné spravodajstvo
Zvukové správy

15 747

Fotografie

66 596

Grafy

604

Videoservis

4 542

Spolu

238 428

Prehľad počtu správ a zvukov za rok 2009 za jednotlivé servisy

Servis

Počet správ

Počet zvukov

za rok 2009

za rok 2009

1. Domáci

36 677

8 268

44 945

2. Ekonomický

24 117

2 043

26 160

3. Medzinárodný

31 017

624

31 641

4. Športový

41 425

3 705

45 130

5. Exportný (A*, N*)

12 201

4

12 205

6. Školský servis

5 502

1 103

6 605

150 939

15 747

166 686

Spolu

Spolu

*A ‐ anglický jazyk
*B ‐ nemecký jazyk
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Domáca redakcia (DR)

Domáca redakcia v roku 2009 vydala 36 677 správ a 8 268 zvukov.
Najväčšiu pozornosť venovala prezidentským voľbám a voľbám do Európskeho parlamentu.
V rámci prezidentských volieb DR pripravila profilové rozhovory s kandidátmi, komunikovala
s volebnými štábmi a prinášala komplexné informácie o zabezpečení a priebehu volieb spolu s ÚVK.
Spolu so STV a SRo priniesla TASR Duel kandidátov na prezidenta v priamom prenose na internetovej
stránke TASR. DR vydala z prezidentskej kampane a oboch kôl voľby 698 správ a 212 zvukov.
Počas kampane a volieb do EP vydala 232 správ a 107 zvukov. V rámci 21‐dňovej volebnej
kampane pripravila osvetové materiály o histórii a vývoji EP, na webovej stránke prezentovala zákon
o voľbách do Európskeho parlamentu a objasnila základné pojmy. DR pripravila tému TASR, v ktorej
dostali rovnaký priestor na prezentáciu všetky politické subjekty, ktoré nominovali svojich
kandidátov do volieb. Možno konštatovať, že tlačová agentúra ponúkla verejnosti dostatok informácií
pre slobodné utváranie názorov občanmi.
V roku 2009 DR venovala zvýšenú pozornosť prijatému cestnému zákonu, ktorý nadobudol
účinnosť 1. februára 2009. V čase plynovej krízy monitorovala všetky jej dôsledky na ekonomiku,
chod samospráv, pripravila kompletnú tému o obnoviteľných zdrojoch energie v SR a vo svete; po
polroku sa opäť zamerala na novoprijatú školskú reformu. Monitorovala nábor maďarskej
organizácie 64 žúp na Slovensku; sledovala vývoj nového typu chrípky A (H1N1); pripomenula 90.
výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave. Spravodajcovia sa zúčastnili na hudobných
a filmových festivaloch (Art film, Východná, najväčšie letné hudobné festivaly), Národných leteckých
dňoch v Piešťanoch. Boli pri odhaľovaní pamätníka M. R. Štefánika pred novou budovou SND
v Bratislave; zúčastnili sa na inaugurácii nového arcibiskupa trnavskej arcidiecézy R. Bezáka a na
inaugurácii prezidenta SR I. Gašparoviča. DR pokrývala oficiálne návštevy čínskeho prezidenta Chu
Ťin‐tchaa, jordánskeho kráľa Abdalláha II. a sýrskeho prezidenta Bašara Asada na Slovensku.
DR priniesla aj rekreatívne témy – poruchy spánku, zdravý spánok, zdravá výživa, starostlivosť
o zrak, najbežnejšie formy športovania a ich zdravotné riziká a benefity, internet a tvorba webových
stránok a pod.
V NR SR prebiehala vyostrená diskusia k školskému zákonu a k dvojjazyčným názvom v učebniciach
vlastivedy, po schválení tohto zákona ho prezident opätovne vrátil do NR SR. Poslanci schválili novelu
zákona o ochrane nefajčiarov. Na pôde slovenského a maďarského parlamentu sa niekoľkokrát stretli
parlamentné delegácie oboch štátov, aby si vyjasňovali postoje k problematickej otázke fungovania
Fóra poslancov Karpatskej kotliny a zásahu policajtov na futbalovom zápase v Dunajskej Strede
a problematike Maďarských gárd. Na pôde parlamentu otvoril D. Lipšic otázku kupovania poslancov
v minulom volebnom období. V NR SR bola veľmi diskutovanou novela zákona o štátnom jazyku
15

a zrušenie Špeciálneho súdu v Pezinku, ktorý nahradí Špecializovaný trestný súd. Poslanci NR SR
realizovali niekoľko poslaneckých prieskumov – na ministerstve školstva (hospodárenie organizácií
v pôsobnosti ministerstva, ministerstve životného prostredia (predaj emisií). DR zaznamenala úmrtie
podpredsedu NR SR V. Vetešku, odchody poslancov z jednotlivých poslaneckých klubov (SDKÚ‐DS,
SMK).
Spolu s predsedom NR SR sa zástupca DR zúčastnil na zahraničnej ceste na Cypre,
s europoslankyňou A. Záborskou v EÚ parlamente v Bruseli, s prezidentom SR v Srbsku a Česku,
s podpredsedom vlády D. Čaplovičom v Chorvátsku, s premiérom SR v Taliansku.
DR monitorovala zasadnutia vlády, koaličnej a opozičnej rady. Spravodajcovia sa zúčastnili na
zasadnutiach republikových predstavenstiev a predsedníctiev politických strán – HZDS, SMER, SDKÚ,
SNS, KDH a SMK. Zaznamenala sa výmena na poste ministra zahraničných vecí – J. Kubiš/M. Lajčák,
ministra spravodlivosti ‐ Š. Harabin/V. Petríková, ministra životného prostredia – J. Chrbet/V. Turský.
Počas prvého polroku 2009 vzniklo na Slovensku päť nových politických
demokracia, Sloboda a Solidarita, Most – Híd a Strana rómskej koalície.

strán – Liga, Nová

Na Špeciálnom súde v Pezinku sa ukončilo niekoľko súdnych procesov. Rozsudky sa vyniesli
v prípadoch starostu Rače P. Bielika, viceprimátora Košíc E. Čuňa, zločinca Volodymyra Yegorova.
DR sledovala dianie na Ústavnom súde SR, kde sa rozhodlo o zrušení Špeciálneho súdu. V Prešove
na Krajskom súde sa začal proces s Mikulášom Černákom. Spravodajcovia DR zaznamenávali súdne
procesy politikov s vydavateľstvami. TASR monitorovala prepustenie vraha V. Fedáka, ktorý bol
odsúdený na 17 rokov po vzbure väzňov v Leopoldove a prepustenie obvinených v kauze vraždy D.
Tupého. Taktiež monitorovala voľbu predsedu Najvyššieho súdu SR.
Spravodajcovia DR podrobne monitorovali povodne na rieke Morava a Dunaj a lokálne povodne
na východnom Slovensku, v Senici a na Myjave, sledovali „tabuľovú“ kauzu Štrby a Vysokých Tatier,
ktorá bola na Najvyššom súde SR ‐ ten rozhodol, že Štrbské Pleso patrí do katastra Štrby,
spolitizovanú skládku v Pezinku – súčasný stav – povolenie na prevádzku bolo zrušené.
TASR bola v Polomke pri tragickej nehode autobusu a vlaku, pri ktorej zahynulo 13 ľudí, sledovala
osud zranených slovenských študentov po havárii autobusu v Grazi. Zaznamenala úmrtie a poslednú
rozlúčku slovenského básnika Milana Rúfusa.
TASR sa aktívne (ako člen poroty) zúčastnila na finále pesničkovej súťaže Eurovízia.
DR TASR v roku 2009 vydávala už druhý ročník Plážových novín.
V druhom polroku 2009 venovala DR najväčšiu pozornosť voľbám do Vyšších územných
celkov. V rámci dvojkolovej predvolebnej kampane pripravila informačné podklady i aktuálne
informácie, ktoré boli prístupné pre verejnosť prostredníctvom webovej podstránky. V téme.tasr
dostali rovnaký priestor na prezentáciu všetky politické subjekty, ktoré nominovali svojich kandidátov
do volieb. TASR vydala k voľbám do VÚC 379 správ a 175 zvukov.
Veľkú spravodajskú pozornosť tlačová agentúra venovala tragickej udalosti v bani Handlová, kde
pri výbuchu zahynulo 20 záchranárov a baníkov, i zrúteniu stanu počas festivalu Bažant Pohoda.
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Redaktori boli prítomní na slávnostnom zhromaždení k 65. výročiu SNP v B. Bystrici; na premiére
slovenského veľkofilmu Jánošík ‐ pravdivá história; spravodajcovia zaznamenali 60. výročie vzniku
SĽUKu. V novembri v samostatnej téme tlačová agentúra ponúkla prierezové informácie k 20. výročiu
Nežnej revolúcie.
Ku koncu roku sa na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka objavila kauza expresného vydávania
diplomov, ktorá vyvrcholila odvolaním rektora VŠ.
Zvýšená pozornosť sa venovala diskusii k prijatému jazykovému zákonu, s ktorým súviselo aj
bilaterálne stretnutie SR a MR premiéra; diskusii o trasovaní ropovodu cez Žitný ostrov do
Schwechatu; tendru na RZP, odstúpeniu vedenia SND.
Počas 2. polroka 2009 vrcholila epidémia novej chrípky A H1N1, monitorovala sa situácia pri
nákupe vakcín; zlučovanie štátnych a súkromných zdravotných poisťovní.
TASR bola prítomná pri oficiálnych návštevách Dalajlámu v Bratislave; pri rozlúčkovej návšteve SR
generálneho tajomníka NATO Jaap de Hoop Scheffera; srbského premiéra Mirka Cvetkoviča;
macedónskeho premiéra Nikolu Gruevského; belgického premiéra Hermana van Rompuyho;
prezidenta Tureckej republiky Abdullaha Güla; chorvátskeho prezidenta Stipe Mesiča.
Ku koncu roka redakcia pripravila profilové rozhovory so slovenskými osobnosťami ‐ O. Lenárdom,
K. Kálayom, M. Zimkovou, M. Kráľovičovou, H. Múdrou, D. Hrušovským, I. Kadlečíkom;
v
publicistickej téme tasr sa venovala pozornosť aktuálnym témam ‐ jazykový zákon; trest smrti;
potravinová bezpečnosť SR; kvalita pitnej vody... Nechýbali koncoročné rozhovory s ústavnými
činiteľmi, predsedami parlamentných politických strán a ministrami vlády SR.
V NR SR prebiehala vyostrená diskusia k schvaľovaniu rozpočtu na rok 2010; kríze súdnictva,
výmene ministrov životného prostredia, ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, ministerstva
pôdohospodárstva; opäť po čase prepukla kríza na Slovenskom pozemkovom fonde; diskutovalo sa o
kauze predaja emisií firme Interblue group; poslanci vykonali poslanecké prieskumy na ministerstve
zdravotníctva, životného prostredia, školstva.
Spolu s predsedom NR SR sa TASR zúčastnila na zahraničnej ceste v Chorvátsku, Belgicku,
Slovinsku; s prezidentom SR na summite V4 v Poľsku, na oficiálnej návšteve Rumunska, Srbska. Spolu
s premiérom SR absolvovali redaktori zahraničné cesty v Turecku, boli na jesennom summite EÚ po
prijatí Lisabonskej zmluvy, na oslavách 20. výročia pádu Berlínskeho múru, na stretnutí s anglickým
premiérom Gordonom Brownom i stretnutí s maďarským premiérom G. Bainaiom.
Monitorovali sa zasadnutia vlády, koaličnej a opozičnej rady. Spravodajcovia boli prítomní na
snemoch SMERu, KDH ‐ výmena na poste predsedu strany P. Hrušovský/ J. Figeľ, SNS, straníckom
kongrese SMK. Zaznamenali sa výmeny na poste ministra spravodlivosti ‐ Š. Harabin/V. Petríková,
ministra životného prostredia – V. Turský/D. Čaplovič/J. Medveď, splnomocnenca pre rómske
komunity ‐ A. Botošová/Ľ. Galbavý.
V zbierke zákonov vyšiel v júli nález ÚS SR, ktorý vyhlásil Špeciálny súd SR za protiústavný, v
Pezinku tak začal svoju činnosť Špecializovaný trestný súd. V lete zastavil prokurátor Úradu špeciálnej
prokuratúry trestné stíhanie v prípade údajného kupovania poslancov NR SR v predchádzajúcom
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volebnom období, na jeseň rozhodol OS v Nitre o podmienečnom prepustení posledného
obžalovaného v prípade vraždy medičky Ľ. Cervanovej.
17. júla ‐ Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o štátnom jazyku, ktorá rozvírila
širokú diskusiu. TASR zaznamenala všetky udalosti i relevantné vyjadrenia k tejto téme doma
i v zahraničí.
Na jeseň Bratislava historicky prvýkrát hostila ministrov obrany členských krajín Severoatlantickej
aliancie. Podujatie navštívilo 800 delegátov a 300 novinárov. Stretnutie po prvý raz viedol nový
generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen.
TASR do každej školy (školský servis) – je nový produkt tlačovej agentúry a má za sebou takmer
rok svojho pôsobenia. Za tento pomerne krátky čas sa ukázalo, že veľmi úspešne vstúpil do
povedomia pedagógov, žiakov a študentov. Súčasne sa tak plní hlavné poslanie TASR, ktorým je
služba verejnosti. Od februára do konca roka 2009 bolo v školskom servise vydaných 6 605
textových a zvukových správ.

Špeciálny školský servis pre žiakov a študentov s multimediálnymi informáciami sa člení podľa
veku študentov na štyri kategórie: S ‐ pre žiakov od 5 do 8 rokov, M – pre žiakov od 9 do 11 rokov, L ‐
pre študentov od 12 do 15 rokov a X – pre študentov vo veku 16 až 18 rokov. Vďaka tomuto mohli
so servisom pracovať učitelia i žiaci podľa špecifickej náročnosti.
V prvom roku činnosti bola odozva na školský servis TASR veľmi pozitívna. Žiaci a študenti sa
dozvedali aktuálne informácie z rozličných sfér politického a spoločenského života na Slovensku
a sami do servisu prispievali, aby tak prezentovali vlastnú aktivitu.
Pedagógovia taktiež využívali servis pri výučbe, čím sa práca so spravodajstvom TASR stala
súčasťou výchovno‐vyučovacieho a vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.
Z hľadiska tém dominovali informácie z oblasti politiky, napríklad o prezidentských voľbách v SR,
voľbách do Európskeho parlamentu alebo o činnosti Rady Európy. Pozornosť sa venovala
legislatívnym zmenám v rezorte školstva, dianiu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka
(TnUAD), akreditáciám VŠ, reformám a modernizácii vzdelávacieho systému. Medzi deťmi
a mládežou zarezonovali rozličné súťaže ako Mladý Európan, Štúrovo pero, či možnosť vyhrať za
články o EÚ výlet do Berlína alebo pobudnúť v európskych mládežníckych táboroch. Pozornosť sa
venovala vede, technike a výskumu, kde upútali medzinárodné úspechy mladých Slovákov. Zaujala
najmä informácia o tom, že dvojica mladých vedcov z gymnázia v Liptovskom Hrádku získala na
svetovej olympiáde v americkom Houstone cenu excelentnosti za vynikajúcu študentskú prácu. Ale aj
správy o tom, že študent z Košíc sa stal víťazom svetovej dizajnérskej súťaže v Štokholme, či
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informácia, že nitrianski študenti ako prví v strednej Európe získali študentskú licenciu na známy
muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Ukázalo sa, že podľa mladých Slovákov, patrí
k najzaujímavejším profesiám práve povolanie vedca. Žiakov a študentov zaujalo riešenie
problematiky rómskej menšiny v SR a návšteva diplomatov v rómskych školách v B. Štiavnici a B.
Bystrici. Za významné považujú napríklad to, že v Kremnici otvorili prvú internátnu základnú školu
pre Rómov, ale i skutočnosť, že vďaka doučovaniu rómskych prvákov na strednom Slovensku sa
výrazne zlepšili ich možnosti vzdelávania sa. So školskou tematikou bezprostredne súviseli
informácie o tom, že žiakom na prvom stupni pribudne voliteľný predmet Mladý záchranár, že
v susednom Rakúsku bude možnosť študovať odbor komiks a animácia alebo o tom, že Univerzita J.
A. Komenského si pripomenula 90. výročie a výročie najstaršej hudobnej školy na Slovensku.
Pozornosť sa venovala projektu lacného ovocia a zeleniny na školách, ktorý finančne podporila
Európska únia a tiež, ako sa ujali mliečne automaty. K pravidelným rubrikám školského servisu
patria ‐ Hudobný kalendár, Historický kalendár a Spisovná slovenčina.
Začiatkom novembra 2009 TASR v rámci školského servisu TASR vyzvala všetky školy na
aktívnu spoluprácu s možnosťou získania press preukazu TASR. Podmienkou bolo, aby žiaci,
študenti, prípadne pedagógovia napísali v priebehu novembra a decembra 2009 aspoň päť správ
a poslali ich do školského servisu TASR.
Za november a december 2009 priamo zo škôl prišlo 1180 správ a fotografií. Najaktívnejší boli
žiaci základných škôl so 760 správami a fotografiami, potom gymnazisti a študenti odborných škôl.
K príspevkom často posielali aj fotografie a mali sme aj rozhovory vo zvuku .
Najviac článkov prišlo zo : Základnej školy v Liptovskej Tepličke
Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej
Obchodnej akadémie v Topoľčanoch
Katolíckej univerzity z Ružomberka
K najaktívnejším prispievateľom patria: Nora Paľovová z Gymnázia I. Bellu Handlová, žiačky Slávka
a Klárka Chovanové zo ZŠ v Liptovskej Tepličke a študenti Obchodnej akadémie v Topoľčanoch ‐
Patrik a Tomáš Geršiovci. Z jednotlivcov vyzdvihujeme príspevky od gymnazistky Mišky
Kompaníkovej z Považskej Bystrice.
V správach zo škôl rezonovali témy o športových, kultúrnych a iných aktivitách v škole. Písali o
zaujímavých osobnostiach spoločensko‐politického života v obci, meste v ktorom žijú. Zaujímavé
boli rozhovory ‐ s riaditeľom školy, najobľúbenejším pedagógom, spolužiakom, významným
absolventom školy.
Na základe doterajších skúseností a poznatkov možno konštatovať, že nastolený trend sa dá
udržať len aktívnou spoluprácou TASR so školami. Chceme, aby aj v ďalšom období pribudli ďalší
aktívni prispievatelia ‐ nádejní žurnalisti, zo všetkých typov škôl. Zapojením sa do projektu TASR do
každej školy obohatia svoje vlastné vedomosti z mnohých oblastí politického, hospodárskeho,
spoločenského a kultúrneho života na Slovensku.
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Ekonomická redakcia (ER)
Ekonomická redakcia za rok 2009 vydala 24 117 textových a 2 043 zvukových správ.
Pripravila dvanásť tém.tasr: plynová kríza, plynová kríza sa nesmie opakovať, daňové priznania,
100 dní s eurom, verejné financie, letná turistická sezóna, doprava v mestách, potravinová
bezpečnosť, eurofondy a verejné obstarávanie, financovanie bývania, vinohradníctvo a ovocinárstvo,
2010 ‐ rok chudoby. Spravodajcovia ER sledovali najmä tieto témy:
Vláda, parlament
Plynová kríza
Boj SR proti kríze – balíčky, šrotovné, zatepľovanie, zmeny v daniach, odvodoch
Vývoj na trhu práce
Transpetrol opäť v slovenských rukách
Prechod na euro, Europeňaženka
Kríza vo svete
Problémy americkej ekonomiky
Dohady o novej svetovej mene
Problémy firiem a bankového sektora
Rokovanie EÚ, MMF, G20
Nízke čerpanie eurofondov
Nabucco a diverzifikácia dodávok plynu
Štátny rozpočet na rok 2010
Krach Sky Europe
Leteckí dopravcovia v SR
Konkurz NCHZ Nováky
Príprava elektronické mýto
Otázka možného zvyšovania daní
Vývoj na trhu práce
Pokles cien nehnuteľností
Výstavba diaľnic prostredníctvom PPP projektov
Spoločný energetický trh SR a ČR
Signály zotavovania sa ekonomík
Silné euro verzus slabý dolár
Problémy americkej ekonomiky
Zmeny v oblasti svetových automobiliek
Finančné problémy Dubaja a Grécka
Problémy firiem a bankového sektora
Rokovanie EÚ, MMF, G20
Problémy cestovného ruchu v SR
Diverzifikácia dodávok energií, dodávky SPP
Zmeny cien energií v roku 2010
Problémy firiem Smurfit Kappa a Chemlon Humenné
Deflácia v SR
V roku 2009 bola ER TASR vystavená náročnej skúške hneď v úvode roka. K monitorovaniu
prechodu Slovenska na spoločnú menu a tým aj pokračovaniu projektu Europeňaženka pribudla
plynová kríza, ktorá trvala viac ako dva týždne. ER TASR nepretržite monitorovala situáciu v dodávke
plynu, výrobe energie a tepla na Slovensku, informovala o činnosti a výsledkoch rokovaní krízového
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štábu, o negatívnom vplyve krízy na slovenskú ekonomiku. V súčinnosti s inými redakciami
a zahraničnými spravodajcami sledovala diplomatické aktivity, ktoré viedli k vyriešeniu sporu
v zahraničí. Bodkou za plynovou krízou bola téma TASR, kde ER prezentovala, aké sú alternatívy
v prípade opakovania sa podobnej udalosti. Tak z hľadiska medzinárodnej diverzifikácie
energonosičov do SR, ako aj domácich predpokladov na využitie obnoviteľných zdrojov energií.
Akcieschopnosť vyskúšanú v plynovej kríze ukázala ER pri nečakanom oznámení MH SR počas
tlačovej konferencie o šrotovnom, že SR opäť vlastní 100 percent akcií Transpetrolu. Spravodajcovia
pokrývajúci obe súvisiace akcie boli pripravení a informáciu ako prvá vydala TASR.
ER TASR pozorne a denne sledovala vývoj a vplyv finančnej a hospodárskej krízy na domácu
i svetovú ekonomiku. V prípade domácej ekonomiky to znamená, že dvaja spravodajcovia pokrývali
každé zasadnutie Rady vlády SR pre hospodársku krízu a regionálni spravodajcovia boli v neustálom
kontakte s kľúčovými zamestnávateľmi v regiónoch a s úradmi práce, aby čo najrýchlejšie informovali
o zmenách vo výrobe a prípadných hromadných prepúšťaniach. Pri týchto témach sa ukazuje ako
veľmi je dôležitá úzka spolupráca a koordinácia ER s regionálnymi spravodajcami. Pozitívnym
príkladom bolo rozpracovanie témy šrotovného.
V rámci redakcie sa darila spolupráca medzi jej spravodajcami zameranými na domácu a na
svetovú ekonomiku. Prinieslo to kvalitné spracovanie medzinárodných tém s presahom na Slovensko.
Príkladom môže byť vývoj okolo leteckej spoločnosti Sky Europe, spory o obchodnú značku
Becherovka atď.
Pridanou hodnotou v rámci spravodajského servisu ER bolo nastoľovanie vlastných tém alebo
iných uhlov pohľadu na aktuálne dianie, či zisťovanie vplyvu medzinárodných rozhodnutí na domácu
ekonomiku. Možno spomenúť napríklad témy Slovensko čaká recesia, Rozpočet nesplní
maastrichtské kritériá, Nedostatočná podpora EÚ na diverzifikáciu zdrojov SR a pod. Rovnako bolo
dôležité pozorne sledovať vývoj v okolitých krajinách a inšpirovať sa pri témach, kde je vítaným
zdrojom napríklad Česká republika. TASR vďaka tomu, ako prvá upozornila na tému chýbajúcej
zmluvy medzi SR a ČR pri preprave a skladovaní ropy. Takisto ER pri téme odchodu investorov
v oblasti elektrotechniky z ČR zmapovala aktuálnu situáciu v tomto dôležitom odvetví aj v SR.
ER TASR sa venovala viacerým spoločensky aktuálnym problémom, ako bola potravinová
bezpečnosť, chudoba, či financovanie bývania v čase ekonomickej krízy.
V druhom polroku 2009 sa začali síce objavovať prvé náznaky ukončenia recesie a oživenia
ekonomiky, no pribúdali zároveň ďalšie problémy ohrozujúce stabilitu globálnej ekonomiky.
TASR medzi prvými písala o finančných problémoch Grécka a najmä emirátu Dubaj. Okrem toho
sme dôsledne sledovali vývoj kľúčových ekonomík pre SR, ako je americká, ruská, či nemecká
ekonomika. Z ďalších tém dominovala energetika a zmeny vlastníckych vzťahov a fúzie v svetovom
automobilovom priemysle.
ER sa v roku 2009 zamerala na skvalitnenie víkendového servisu nielen z hľadiska kvantity, ale aj
obsahu. Tento zámer sa daril plniť. Vo víkendovom servise sa objavovalo cca 50 správ. Prioritou,
najmä v prípade svetovej ekonomiky, bolo ponúkať komplexnejšie materiály, analýzy zamerané
napríklad na recesiu v Európe a vo svete, na diverzifikáciu dodávok energií, na riešenie nových
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energetických zdrojov vo svete. Okrem toho sa v rámci servisu objavovali ekonomické zaujímavosti,
ktoré vyhľadávali najmä weby.
Pre servis boli v roku 2009 obohatením aj nedeľňajšie minitémy, kde ER spolupracovala
s regionálnymi spravodajcami, príkladom bola téma predvianočných nákupov.
V roku 2009 sa už etablovala nová služba, videoanalýz či spravodajských rozborov na aktuálnu
tému. Podarilo sa rozšíriť spektrum odborníkov, ktorí v rámci nej vystupovali. Analýza je aj súčasťou
printového servisu. Samotné analýzy pravidelne publikujú weby alebo aj printové vydania novín.
V rámci publicity sa viacero videoanalýz objavilo na portáloch sme.sk a hnonline.sk.

Obrazová a video redakcia (OaVR)

TASR začala s prepájaním fotografií a textových správ a s ich vydávaním v jednom prostredí.
Pribudli funkcionality „Séria foto“ a „Podobné foto“ v systéme Autonomy. Rovnako začali redaktori
redakcie s pripájaním videa k textovým správam, čím sa dovŕšila snaha o maximálnu multimedialitu
a zároveň sa zvýšil komfort pre odberateľov.
Za rok 2009 vydala obrazová a video redakcia 66 596 fotoreportáží zo Slovenska i zo sveta z
tlačovej agentúry AP a 4 542 videozáznamov prevažne z domáceho diania. Dominovali reportáže z
politického a športového života, OaVR pokrývala dianie v kultúre, ekonomické témy.
Redakcia sa podrobne venovala aktualitám v súvislosti s hospodárskou krízou, zasadnutiam Rady
pre hospodársku krízu, podnikom, ktoré prepúšťali zamestnancov, pracovným ponukám,
šrotoviskám. TASR pravidelne zaznamenávala dianie v NR SR a vláde a vydávala aj reportáže z krajov
v súvislosti s hospodárskou krízou.
Fotoreportéri boli na viacerých zahraničných cestách s premiérom na summitoch v Bruseli,
Taliansku, Nemecku, Chorvátsku s predsedom NR SR na Cypre. Foto a videoreportéri podrobne a
pohotovo zaznamenali prvé a druhé kolo prezidentských volieb a voľby do Európskeho parlamentu. V
zahraničí fotoreportéri pokrývali zasadnutie V4 vo Varšave, mapovali summit prezidentov v Srbsku.
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Obrazová a video redakcia sa venovala pokrývaniu udalostí v slovensko‐maďarských vzťahoch.
Podrobne prinášala reportáže z príprav volieb do VÚC, ktoré vyvrcholili v novembri.
Zachytila pád stanu na festivale Pohoda v júli, vymenovanie novej ministerky spravodlivosti, výbuch v
bani Handlová pri ktorom zahynulo 20 zamestnancov.
V športe sa redakcia intenzívne venovala súbojom o titul v hokejovej a futbalovej lige.
Fotoreportéri viackrát cestovali na Svetový pohár v lyžovaní s V. Zuzulovou, boli na MS v alpskom
lyžovaní a na MS v klasickom lyžovaní v Liberci. Veľmi dobre zvládli MS v hádzanej v Chorvátsku,
futbalové zápasy reprezentácie v Anglicku a Česku.
Reportéri zachytili zápasy futbalovej reprezentácie o postup na MS doma aj v zahraničí, fotilo sa na
ME vo volejbale žien v Poľsku a mužov v Turecku v septembri. Fotoreportéri prinášali spravodajstvo z
futbalovej a hokejovej ligy, volejbalu, hádzanej a basketbalu.

Športová redakcia (ŠR)
Športová redakcia TASR vydala v sledovanom období 41 425 textových a 3 705 zvukových správ.

Rok 2009 predstavoval mimoriadne dianie na poliach štátnej reprezentácie.
Odštartovalo sa to v úvodných hodinách roka, keď za oceánom národný tím hokejistov do 20
rokov senzačne bojoval na MS o medaily.
V ďalších týždňoch už redakcia kľúčové udalosti pokrývala často naživo priamo v teréne, s
výnimkou ďalekých destinácií s nečakaným rezultátom. Napríklad historické víťazstvo bežkyne na
lyžiach Aleny Procházkovej vo Svetovom pohári, či hokej MS20. Vyslaný spravodajca TASR sa tejto
športovkyni neskôr venoval priamo v dejisku MS v Liberci. Iný vyslaný spravodajca TASR bol v dejisku
troch slalomov SP i na MS, kde robil živé materiály (text‐zvuk+video) s úspešnou zjazdárkou
Veronikou Zuzulovou. Tematické materiály z týchto podujatí boli nosné v projekte "téma.tasr", ktorá
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pod titulkom "Mesiac oslavy lyžovania a jubilejného šampionátu" analyticky a komplexne predstavila
špecifiká a pozadie tradičných športových odvetví na snehu.
ŠR TASR významne a širokospektrálne informovala o tenisovom Hopmanovom pohári v Austrálii,
kde Slovensko senzačne triumfovalo. ŠR pravidelne a exkluzívne zabezpečovala prísun kvalitných
textových materiálov a rozhovorov s Cibulkovou, Hantuchovou, Rybárikovou, Hrbatým a Beckom.
Takisto významná a mimoriadne úspešná bola cesta vyslaného spravodajcu na Davisovom pohári v
talianskom Cagliari, kde okrem výborného spravodajstva rozhľadený spravodajca dokonalou
taliančinou spropagoval svoju vlasť i inštitúciu (rozhovor na významnom tenisovom serveri).
Športová redakcia priniesla správy z ťaženia hádzanárov na MS v Chorvátsku, basketbalistiek na
ME v Lotyšsku a ďalšie.
Mimoriadnym počinom redakcie bol projekt "Rok do Vancouveru", ktorý aktuálne i tematicky
zmapoval situáciu s ohľadom na zimnú olympiádu vo Vancouveri 2010.
TASR takisto v náročnom a komplexnom režime pokrývala vyvrcholenia najvýznamnejších
domácich súťaží na čele s atraktívnym vygradovaním extraligy v Skalici a Košiciach.
V druhom polroku rezonoval najmä futbal. V lete to bola mašinéria slovenskej účasti v európskych
klubových súťažiach, ktoré sa pokrývali opäť vo veľkom rozsahu priamo v dejiskách, či už v domácich
(Bratislava, Žilina, Trnava, Košice), alebo v zahraničí (Atény, Mostar, Rím, Split)
Na reprezentačnej úrovni prišlo k obrovskej udalosti pre celé Slovensko. Spravodajcovia TASR
systematicky od augusta do konca októbra pokrývali nielen zápasové dianie v kvalifikácii MS, priamo
boli v kľúčových dejiskách, Tehelné pole, Belfast, Chorzow a následne spracovali rozsiahlu tému
o historickom postupe futbalistov na MS. V nadväznosti na to sa v decembri venovali udalostiam
ohľadom žrebu MS v Kapskom meste.
Redaktori ŠR TASR realizovali aj ďalšie významné pracovné cesty s vrcholnou reprezentáciou
Slovenska – volejbalistov na ME v Turecku a volejbalistiek na ME v Poľsku, hokejistov v Mníchove.
V závere roka nastúpila mašinéria neomylného pokrývania rozsiahleho diania v zimných Svetových
pohároch (všetky druhy lyžovania, snoubording, biatlon, sánkovanie, boby atď). Redakcia pripravila aj
balík koncoročných tematických materiálov, chronológií a domácich i zahraničných kalendárov.

Redakcia zahraničného spravodajstva (RZS)
Redakcia zahraničného spravodajstva za rok 2009 vydala 31 017 textových a 624 zvukových
správ. V exportnom servise (A, N) vydala 12 205 správ.
V medzinárodnom servise RZS pokryla všetky významné svetové udalosti politického
a spoločenského života.
V úvode roka to bolo prevzatie predsedníctva EÚ Českou republikou a inaugurácia Baracka Obamu
za prezidenta USA so všetkými relevantnými reakciami, následným vývojom americko‐ruských
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vzťahov a jeho prvých krokoch vo funkcii. Okrem toho redaktori sledovali politické aspekty svetovej
ekonomickej a plynovej krízy.
Vyslaním dvoch spravodajcov RZS v apríli pokrývala jubilejný
summit NATO v Baden‐Badene a Kehli, ktorý sa konal 60 rokov
po založení tejto organizácie.
Medzinárodný
servis
priniesol
detailné
informácie
o predvolebnom a povolebnom vývoji v európskych krajinách.
Servis sa podrobne venoval voľbám v Iráne, v ktorých zvíťazil
doterajší prezident Mahmúd Ahmadínežád. V priebehu
nasledujúcich týždňov redakcia sledovala protesty proti
výsledkom kontroverzných volieb.
Spravodajkyňa
v Bruseli
sa
v slovnom,
zvukovom
a videoservise sústredila na české predsedníctvo, rokovania
Európskeho parlamentu, prinášala reakcie Európskej komisie na
aktuálne svetové kauzy a voľby do Európskeho parlamentu.
Spravodajca v Budapešti sa venoval vývoju slovensko‐
maďarských vzťahov, novej maďarskej vláde a akciám
radikálnych strán a hnutí, z ktorých prinášal multimediálne
spravodajstvo.
Pražský spravodajca rovnako multimediálne pokrýval najmä
české predsedníctvo v EÚ, v úvode roka mapoval návštevu
amerického prezidenta Baracka Obamu v ČR a neskôr vývoj na
českej politickej scéne po nástupe vlády premiéra Jana Fischera.
Redaktori v newsroome v spolupráci s inými redakciami promptne zareagovali na haváriu
autobusu so slovenskými študentmi v Rakúsku a priebežne sledovali aj ďalšie slovaciká v servisoch
zahraničných tlačových agentúr a na internetových portáloch.
Okrem politických udalostí medzinárodný servis ponúkol detailné spravodajstvo o nástupe novej
chrípky typu A (H1N1) a výčinoch počasia. V apríli sa redaktori sústredili na dôsledky ničivého
zemetrasenia v talianskom meste L´Aquila, pri ktorom zahynulo najmenej 300 ľudí.
V druhom polroku 2009 bolo rušnejšie než zvyčajne v Európskej únii, ktorej predsedníckou
krajinou bolo v tomto období Švédsko. Relevantné udalosti z bruselskej centrály pokrývala v širokom
rozsahu a multimediálne stála spravodajkyňa.
Po neúspešnom referende z júna hlasovali Íri opäť o Lisabonskej zmluve ‐ tentoraz už dokument
plebiscitom prešiel. Posledným členským štátom EÚ, ktorý podpísal Lisabonskú zmluvu, sa stala Česká
republika: sledoval spravodajca v Prahe. Belgický premiér Herman Van Rompuy bol dezignovaný za
prvého európskeho prezidenta, funkcie sa následne ujal 1. januára. V prvý decembrový deň vstúpila
do platnosti Lisabonská zmluva.
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Redakcia venovala patričnú pozornosť i diskusii a polemike o klimatických zmenách. V tejto oblasti
monitorovala priebeh klimatického summitu v Kodani a špeciálne zasadnutie Európskej rady v
Bruseli.
Redakcia vysielaním osobitných spravodajcov prinášala spravodajstvo zo zahraničných ciest
slovenských ústavných činiteľov; v druhom polroku to bola účasť predsedu vlády R. Fica na summite v
Bruseli či návšteva prezidenta I. Gašparoviča v Srbsku.
Pozornosti redakcie neunikli ani prírodné katastrofy; z nich najväčšími boli ničivé zemetrasenie v
Indonézii, tajfúny Morakot na Taiwane a Ketsana na Filipínach, ako aj zemetrasenie na Samoe.
K neoddeliteľným súčastiam zahraničného spravodajstva redakcie patrilo monitorovanie
teroristických akcií islamistických fundamentalistov. Okrem pravidelného zaznamenávania útokov
moslimských radikálov na Blízkom a Strednom východe rezonovalo v tomto období nariadenie
škótskej vlády o prepustení Líbyjčana Alího Megrahího, uväzneného za bombový útok na lietadlo
spoločnosti PanAm z roku 1988. K tragickým udalostiam z ázijského kontinentu možno pripočítať aj
etnické nepokoje moslimských Ujgurov v Číne, ktoré si vyžiadali množstvo obetí na životoch, a reakcie
z celého sveta.
Exportný servis (servis v angličtine a nemčine o dianí na Slovensku)
Exportný servis priniesol prehľad o politickom, ekonomickom a kultúrnom živote na Slovensku
v dvoch jazykoch – anglickom a nemeckom. Okrem online servisu redaktori pripravili aj štyri druhy
anglických bulletinov – Daily News, Economy & Business, Review of the News a Slovak Weekly News.
Redakcia dokumentačných databáz (RDD)
Redakcia dokumentačných databáz prináša informácie v ich kontinuite a vývine. v roku 2009
výrazne podporila servisy TASR novými a aktualizovanými chronológiami k aktuálnym udalostiam
vzhľadom na záujem klientov o chronologické materiály, používané ako výstupový materiál pre
médiá, ale aj ako informačné zázemie ku konkrétnej téme. Prehĺbila sa špecializácia tém i časový
kontext.

Išlo o závažné témy – súdne kauzy, predaj emisných kvót AAU na Slovensku, problematika
jadrového zbrojenia, skládka v Pezinku, spory o dodávkach plynu, cestný zákon, prírodné katastrofy,
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nehody, témy, týkajúce sa finančnej a hospodárskej krízy – nezamestnanosť, pozastavenie výroby,
rušenie firiem, otváranie 2. dôchodkového piliera, šírenie vírusu chrípky typu A (H1N1), osud
schvaľovania Lisabonskej zmluvy EÚ, povodne, 60. výročie vzniku NATO, zmeny na politickej scéne
v SR i v zahraničí, ale aj tradičné významné kultúrne a spoločenské udalosti – ocenenia, návštevy
politikov a iných významných osobností v SR.
RDD priebežne pripomínala udalosti spred 20. rokov, ktoré predchádzali Nežnej revolúcii, a takisto
udalosti, ktoré nasledovali po utvorení slovenského štátu v marci 1914. RDD sa výrazne zúčastňovala
na tvorbe tém TASR – predovšetkým pri prevzatí predsedníctva EÚ Švédskom.
V druhom polroku dominovali témy SkyEurope Airlines, a. s., prepúšťanie – zamestnanosť
v období krízy, H1N1, Chronologický vývoj General Motors Corporation ‐ GM v súvislosti s EÚ,
Chronológia významných udalostí vo vzťahu medzi EÚ a Bieloruskom Chronológia procesu
schvaľovania Lisabonskej zmluvy v ČR, Doživotné tresty odňatia slobody v SR od roku 1993, Predaj
emisných kvót firme Interblue Group, Prípad firmy Drukos a podnikateľa Františka M., Lisabonská
zmluva, odňatie poslaneckej imunity, prípady úplatných lekárov na Slovensku, privatizácia
Slovenských elektrární, vývoj minimálnej mzdy na Slovensku od 1993, Vlastnícke vzťahy NCHZ a
kontroly EK, drogy. Protesty zamestnancov Podpolianskych strojární Detva, prevádzka bloku V2 v
Jaslovských Bohuniciach, Prípad nebankovej inštitúcie SUN, Kríza v štátnom podniku Lesy SR, Súdny
spor medzi STV a Štúdiom Beta + štandardné kauzy, nehody, katastrofy, výmeny vo vláde, Deti
zachránené v slovenských hniezdach záchrany, Najkrvavejšie útoky v Iraku za roky 2008 a 2009,
Chronologický prehľad udalostí zajatia a oslobodenia Ingrid Betancourtovej, Prehľad zmlúv medzi
Ruskom a USA o bezpečnosti a odzbrojovaní, Prehľad krajín Európy, ktoré upravili legislatívu týkajúcu
sa fajčenia, proces – Radovan Karadžič, Chronológia rokovaní medzi Slovinskom a Chorvátskom o
pohraničnom spore, Chronológia udalostí vedúcich k pádu Berlínskeho múru v Nemecku...).

RDD príležitostne dodala spracované preklady aktualít zo zahraničnej tlače – francúzskej, ruskej
i nemeckej. Kvalitatívna i kvantitatívna zmena nastala v tvorbe dvoch základných databáz, pravidelne
vstupujúcich do servisov: rozšírenie a spresnenie informácií v Historickom kalendári a tvorba
medzinárodných, svetových, pamätných dní s aktualizačným momentom.
Popularizačný prístup RDD uplatnila v spracovaní výročí z najrozličnejších oblastí – veda, technika,
kultúra, história‐pamiatky a pod., exaktnejší v historických témach – Slovenský štát, výročia
dôležitých medzinárodných inštitúcií, významné medzinárodné stretnutia, vzťahy.
Redakcia participovala na tvorbe témy.tasr napr: mozog, doprava, November 89, dlhovekosť,
vinárstvo,
jazykový
zákon,
trest
smrti,
divadlo,
SNP,
Rolling
Stones
a iné.
V servisoch – domácom a ekonomickom vychádzal pravidelný prehľad zákonov uverejnených
v Zbierke zákonov za uvedené obdobie.
Od októbra 2009 vydávala pre lepšiu orientáciu a plánovanie klientov prehľady výročí udalostí,
osobností a významné dni.
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Redaktori počas roka priebežne aktualizovali, ale aj dopĺňali databázy TASR: EÚ, Medzinárodné
organizácie, Chronológie, Krajiny, Legislatíva, Ľudia, Parlament, Slovensko, Dni, Historický kalendár,
Dejiny, Adresár a História.
RDD vyčlenila špecializovanú databázu Súdne kauzy, kde podrobne sledovala a zaznamenávala
vývoj súdnych pojednávaní až do záverečného rozhodnutia.
Časť redakcie pracuje pre marketingové oddelenie – od januára 2009 pribudol hotline servis –
rýchlych sms‐správ pre klientov predovšetkým z oblasti riadenia inštitúcií firiem, médií a pod.
Redaktori pripravovali ranný monitoring dennej tlače a rešerše podľa požiadaviek klientov.
Pripravili niekoľko mimoriadnych veľkých rešerší podľa príležitostných zákaziek klientov – najväčšie:
z celého archívu po súčasnosť SĽUK, za roky 2008‐2009 Rómovia v SR, pribudli dva výrazné
monitoringy: Objav mlieko a samospráva, ZMOS.
RDD denne vydala do servisu TASR vlastné materiály – Kalendár histórie, Charakteristiku krstného
mena a Denný spravodajský monitoring v pracovných dňoch.
Od mája 2009 RDD vydáva nový produkt ‐ týždenný
sumár domácich ekonomických správ pod názvom
Ekonomický bulletin.
Spravodajskú produkciu TASR za rok 2009 dopĺňala
TÉMA TASR
Redakcie TASR spracovali tieto spoločensky aktuálne
témy:
Rok 2009 v politike
Sviatočné rozhovory
Čo priniesol rok 2009
2010 ‐ Rok chudoby
Voľby do VÚC ‐ druhé kolo
November 1989
Čaro tretieho veku
Vinohradníctvo a vinárstvo
Historické MS ‐ epochálne pre Slovensko
Trest smrti
Voda
Financovanie bývania
Domáci receptár
Jazykový zákon
Eurofondy a verejné obstarávanie
Ľudský mozog
65. výročie SNP
Historické železničky
Potravinová bezpečnosť
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Divadlo na Slovensku
Doprava v mestách
Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Zažiť Rolling Stones a zomrieť ...
NHL ‐ prišiel Cirkus Leto (a patrí Slovákom)
Švédsko preberá predsedníctvo v EÚ
Letná turistická sezóna
Letné hudobné festivaly
Voľby do Európskeho parlamentu 2009
Verejné financie
Starostlivosť o zrak
Internet a webstránky
Zdravá strava
100 dní s eurom
V zdravom tele zdravý duch
Prezidentské voľby ‐ 2. kolo
Daňové priznanie
Prezidentské voľby 2009 ‐ Výsledky 1. kola
Zdravý spánok
Quo vadis, slovenské školstvo?
Prvé výročie vyhlásenia nezávislosti Kosova
Energie: Plynová kríza sa podľa Barrosa a Medvedeva nesmie opakovať
Mesiac oslavy lyžovania a jubilejného šampionátu
Nový cestný zákon
Plyn z Ruska opäť prúdi na Slovensko. Plynová kríza sa skončila
Rok 2009
Vitaj euro, zbohom koruna.
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ĽUDIA A VPLYV NA ZAMESTNANOSŤ
Kvalifikovaný tím ľudí, ktorí prinášajú informácie. Starostlivosť o ľudí je strategickou veličinou
každej dobre spravovanej spoločnosti.

V TASR sa rok 2009 niesol v znamení aplikácie zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre
Slovenskej republiky, čo v práci s ľuďmi znamenalo zásadné prebudovanie vnútorných dokumentov,
a na ich základe aj celej podnikovej kultúry. Poslanie organizácie (Mission Statement) ako základný
dokument exaktným spôsobom určil smerovanie TASR a modely správania jej zamestnancov.
Podrobnosti tejto zmeny, ako východisko a základ pre verejnoprávny charakter TASR, obsahuje
„Komunikačný kódex TASR“ a „Etický kódex TASR“. Sú to dokumenty, ktorých vypracovanie
a následné schválenie Správnou radou TASR možno považovať za prvý krok k ich dlhodobému,
trpezlivému presadzovaniu do každodenného života a k postupnému osvojeniu si ich jednotlivých
súčasti do takej miery, aby sa stali pevným základom pre dlhodobo úspešnú a zákazníkmi
i verejnosťou preferovanú Tlačovú agentúru Slovenskej republiky.
Cieľom ďalšieho nového dokumentu, ktorým sú „Pravidlá spravodajstva“ je významne ovplyvniť
procesy smerujúce k skvalitňovaniu produktov tlačovej agentúry. Rovnako sú zacielené aj
vzdelávacie a motivačné aktivity, realizované tréningovou metódou s takmer individuálnym
prístupom. Majú systémovo posilňovať vedomie zodpovednosti jednotlivca za výsledky tlačovej
agentúry a zvyšovať profesionálne zručnosti, schopnosti a kompetencie.
Personálna štruktúra bola naďalej optimalizovaná
prostredníctvom inovovaných
pracovnoprávnych dokumentov, vrátane popisov práce, ktoré s väčším dôrazom posúvajú obsah
práce redaktorov spravodajcov k cieľom služby verejnosti, ale i k obchodnej stratégii TASR. Okrem
textového spravodajstva pribúdajú do náplne práce redaktorov rozšírené audio informácie a najmä
videospravodajstvo. Tento prístup vedie na jednej strane k stabilizácii redakčných tímov, na druhej
strane k personálnym zmenám tam, kde je potrebné zvýšiť kvalitu spravodajstva alebo posilniť
spravodajstvo v konkrétnom regióne Slovenska. Zmeny v pracovnej náplni, nové požiadavky na
kvalitu a rozsah práce redaktorov sa stávajú aj významným motivačným nástrojom. Intenzívne
využívaný potenciál ľudí sa prejavuje vo väčšej sebarealizácii redaktorov TASR, čo pôsobí na
prehlbovanie identifikácie zamestnancov s TASR.
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Tímová spolupráca naprieč redakciami TASR prispieva k efektívnemu dosahovaniu požadovaných
výstupov spravodajstva zo strany klientov TASR, a je zároveň dobrým základom pre plnenie poslania
TASR ako verejnoprávnej inštitúcie.
Neustále sa zvyšujúce nároky na prácu redaktorov (technologické, ale najmä schopnosť vydávať
spravodajstvo determinované znakmi verejnoprávneho média) vyžadujú zmenu prístupov pri výbere
redaktorov na jednotlivé spravodajské posty, ale aj ich následné začlenenie do pracovných tímov
profesionálne vedeným adaptačným procesom a permanentnou prípravou formou školení. V roku
2009 na splnenie tejto úlohy prispelo redaktormi pozitívne hodnotené školenie zamerané na vysokú
profesionalitu videospravodajstva, ale aj priebežné odborné poradenstvo v oblasti výroby
audiospravodajstva.
Multifunkčnosť redaktorov TASR vyžadovala zmenu v dôraze na osobnostné predpoklady
uchádzačov o prácu redaktorov a rozvoj týchto predpokladov u kmeňových spravodajcov TASR.
Pozitívnou motiváciou pre zamestnancov bolo nastavenie kritérií na obsadzovanie zahraničných
postov, kde došlo k internému výberovému konaniu na spravodajský post v Bruseli.
V neposlednom rade sa na poprednom mieste záujmu zo strany zamestnávateľa ocitla aj
starostlivosť o vhodné a primerané pracovné podmienky v TASR a preventívna starostlivosť o zdravie
zamestnancov TASR. Táto úloha a zároveň povinnosť vyplývajúca zo zákona č. 355/ 2007 Z. z.
a následne zákona č. 40/2008 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia bola zabezpečená
podpísaním Zmluvy o pracovnej zdravotnej službe s Nemocnicou sv. Michala v Bratislave a následne
krokmi, ktoré z tejto zmluvy pre obe strany vyplývajú.
Okrem pozornosti venovanej úseku spravodajstva sa v roku 2009 prejavil aj vklad do potenciálu
tímu úseku obchodu a marketingu. Tento strategicky mimoriadne významný útvar TASR bol
dobudovaný personálne a následne bola zvyšovaná jeho kvalita rozvojom ľudí formou intenzívnych
školení špecialistami z externého prostredia. Táto investícia sa ukázala ako nevyhnutná pre
schopnosť tímu pracovať aj v súčasných, oveľa zložitejších podmienkach trhu v čase hospodárskej
krízy. Zavedenie moderného informačného systému (CRM) v oblasti obchodu a marketingu vytvára
tímu podmienky pre zúročenie minuloročných získaných poznatkov. V roku 2009 sa tento tím posilnil
o jedného zamestnanca.
Investície do nových technológií TASR sa tak súbežne so starostlivosťou o rozvoj personálu
stávajú strategickým počinom smerujúcim k budovaniu modernej, konkurencieschopnej tlačovej
agentúry.
K plneniu všetkých náročných úloh v oblasti personálneho manažmentu významne napomáhala
účinná spolupráca so zástupcami zamestnancov, založená Kolektívnou zmluvou, ako aj jej dodatok,
ktorý ústretovo zakladá stabilitu sociálnych istôt zamestnancov aj v čase krízy.
V roku 2009 odišlo z TASR 13 zamestnancov, z toho 10 redaktorov a 3 zamestnanci v kategóriách
obslužného personálu. Do TASR nastúpilo 19 zamestnancov, z toho 18 redaktorov a jeden
zamestnanec obslužného personálu.
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Sumárne došlo k zvýšeniu počtu zamestnancov o 8 redaktorov z dôvodu rozšírenia ekonomickej
redakcie, regionálnych redaktorov a rozšírenia Obrazovej redakcie o tím videoredakcie.
K 31. 12. 2009 bolo v TASR 162 zamestnancov, z toho 148 redaktorov a 14 ostatných
zamestnancov, t. j. 91 % tvorivých zamestnancov k 9 % obslužných zamestnancov.
Tri zamestnankyne boli v roku 2009 na materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke.
Prehľad o počte zamestnancov TASR:
Spolu

red.

ost.

k 31. 12. 2008

156

140

16

k 31. 12. 2009

162

148

14

Sumárne možno konštatovať, že činnosť účtovnej jednotky v roku 2008 nemala negatívny vplyv na
zamestnanosť.
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TECHNIKA
Technika a súlad jednotlivých zložiek sú nevyhnutné podmienky na to, aby sa správy dostali
k svojim príjemcom.

V roku 2009 Úsek Informačných technológií (ÚIT) zabezpečoval všetky činnosti, ktoré súviseli
s udržiavaním existujúcich technológií a s implementáciou nových pre dynamicky sa rozvíjajúce
produkty. Zabezpečoval obstaranie novej techniky, inštalácie a reinštalácie techniky a iné činnosti
spojené z bezchybným fungovaním tlačovej agentúry.
V prvom štvrťroku 2009 ÚIT vykonal rad opatrení na nábeh systému poskytovania informácií vo
verejnom záujme. Zabezpečil prístup verejnosti do textového a zvukového spravodajstva
prostredníctvom webu v systéme AUTONOMY.
Všade tam, kde to bolo nevyhnutné zriadil samostatné databázy a následne boli prekonfigurované
výstupy v existujúcich systémoch TYPLAN, Multiworks, FOTOWARE a LOTUS na zabezpečenie plnenia
a aktualizácie týchto databáz.
Vo fotoarchíve boli zriadené nové databázy, kde sa ukladajú fotografie s vodoznakom TASR,
konverziou v rozlíšení max. 400 dpi. Takáto zmena si vyžiadala zásah do funkčného systému,
konfiguráciu vstupov a výstupov a v konečnom dôsledku zásah do hardvéru. V prvom štvrťroku bol
sprístupnený fotoarchív v rozsahu 65 000 fotografií a aktuality.
Vzhľadom na poskytovanie viacjazyčného spravodajského servisu (v prvej fáze anglicky a nemecky)
boli vykonané zmeny v redakčných systémoch Typlan a Multiworks.
Úsek zabezpečil výmenu mailservera a prechod všetkých účtov na plný formát meno.priezvisko.
Značnou mierou sa podieľal na všetkých činnostiach spojených s nasadením a poskytovaním
školského servisu a jeho prevádzkovaním.
V spolupráci s dodávateľom riešenia bol spustený nový server s aplikáciou TASR Business a CRM
aplikáciou. Sprístupnený bol Intranet pre všetkých zamestnancov TASR.
ÚIT zabezpečil spustenie Fotoservisu v systéme vyhľadávania a spájania s textom. Fotoservis
v Autonomy bol nasadený pre všetkých klientov. V druhom polroku 2009 Úsek IT v spolupráci
s dodávateľom spustil do prevádzky spracovanie multimediálneho obsahu spravodajstva pre prístup
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prostredníctvom Autonomy, kde okrem zvukov pribudlo spájanie fotografie a videa s textovou
správou. Spájaním textu, fotografie a videa vznikli zároveň aj funkcionality typu Foto séria a podobné
fotografie, podobné video.
Úsek zabezpečil všetky činnosti pre plnohodnotné nasadenie a poskytovanie školského servisu
a jeho prevádzkovanie. Boli vykonané zmeny v prístupoch, doplnené RSS kanály a realizovala sa
zmena ‐ spájanie textu s fotografiou. Zároveň boli preklasifikované jednotlivé servisy zo škôl typu X, L,
M, XL a pod.
Informatici zabezpečili všetky potrebné úpravy v jednotlivých systémoch (TYPLAN, Multiworks,
Lotus a iné) a na jednotlivých pracovných staniciach v dôsledku doplnenia nových kategórií jednak
v slovnom spravodajstve a jednak v obrazovom spravodajstve.
ÚIT garantoval obstaranie a inštaláciu programov Pinnacle pre prácu s videom do vybraných
pracovných staníc pre jednotlivé redakcie.
V rámci zóny verejného záujmu boli vykonané všetky úpravy spojené s rozšírením množstva
sprístupnených fotografií. Vznikla zároveň podstránka Informácie, čím došlo k odčleneniu častí správ
vo verejnom záujme.
KOMUNIKÁCIA
TASR sa usiluje o transparentnú a ústretovú komunikáciu s verejnosťou, zainteresovanými
inštitúciami i svojimi klientmi.

Dôraz na korektnú externú komunikáciu prináša svoje výsledky v podobe zvýšeného počtu
pozitívnych a neutrálnych správ v médiách o činnosti tlačovej agentúry. Vyplýva to aj zo skutočnosti,
že TASR zakladá svoju komunikáciu na informáciách o svojich nových produktoch a službách. Chce sa
presadiť ako tlačová agentúra, ktorá cez produktové kampane prináša posolstvo o svojom postavení,
zmenách i hodnotách.
TASR v roku 2009 priniesla dve hlavné produktové kampane na novú aplikáciu TASR Business a na
službu TASR live. Komunikovala ich v printových a elektronických médiách.
V rámci informačných blokov v médiách TASR informovala o svojich produktoch a novinkách
hlavne s dôrazom na Zónu verejného záujmu.
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K dôležitým nástrojom internej komunikácie tlačovej agentúry patrí intranet, ktorý bol
v uplynulom roku dobudovaný a sprístupnený aj pre regionálnych spravodajcov. TASR uskutočnila
dve spoločné stretnutia zamestnancov, Family day a vianočné stretnutie, spojené s vyhodnotením
najlepších zamestnancov tlačovej agentúry za rok za jednotlivé úseky.
K transparentným vzťahom v rámci tlačovej agentúry prispela i voľba člena Správnej rady TASR
zamestnancami. Tá sa uskutočnila na základe prezentácie projektov jednotlivých záujemcov. Za
zmienku stojí i skutočnosť, že zástupkyňa zamestnancov v Správnej rade TASR bola následne zvolená
za predsedníčku Správnej rady TASR.
Model vnútorného výberu a súťaže projektov sa aplikoval i pri hľadaní kandidáta na zahraničného
spravodajcu v Bruseli.

OBCHOD A SITUÁCIA NA TRHU

Obchodná aktivita TASR koncom roku 2008 priniesla od februára 2009 pozitívny rast príjmov z predaja
služieb a produktov TASR. Rast príjmov v prvom štvrťroku 2009 sa oproti rovnakému obdobiu minulého
roku zvýšil o 18,6 %. Tento trend aj napriek pokračujúcej finančnej a hospodárskej kríze pokračoval
počas celého roku 2009. Celkový rast príjmov oproti roku 2008 tak dosiahol hodnotu 25,3 %.

Porovnanie vývoja tržieb TASR v rokoch 2008 a 2009 ( v €. )
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Vývoj počtu klientov za rok 2009
Zložitá situácia na trhu mala samozrejme za následok aj prechodný pokles počtu klientov TASR.
Vývoj z prvej polovici roku sa od júla pozitívne zmenil a kontinuálny nárast klientov potvrdil pomalé
spamätávanie sa trhu z finančnej a hospodárskej krízy.
Navyše, kríza „vyčistila“ aj samotné portfólio klientov TASR, ktoré je v súčasnosti stabilizované
a postavené na kvalitatívne lepšej spolupráci.
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Mediálni klienti
Médiá na slovenskom trhu pocítili dôsledky finančnej a hospodárskej krízy celkovou stratou svojich
príjmov na úrovni 15 až 20 %. Napriek tomu sa príjmy TASR (očistené od 19 % DPH, ktorú na základe
zmeny legislatívy začala TASR odvádzať od 01. 01. 2009) zvýšíli medziročne o 6,7 %. Medzi hlavné
dôvody tohto nárastu patrí najmä zavedenie multimediálneho servisu, čo zvýšilo spotrebiteľský
komfort klientov a výrazný rozvoj videoprodukcie TASR čo ocenili najmä weboví klienti.
Koncom roku 2009 získala TASR do portfólia printových klientov spoločnosť Ecopress, a. s., ktorá
okrem iného vydáva mienkotvorný denník Hospodárske noviny.
Porovnanie tržieb mediálnych klientov v rokoch 2008‐2009 (v €.)

Ministerstvá a štátne inštitúcie
Veľmi dobré profesionálne vzťahy so štátnymi inštitúciami znamenali prehĺbenie spolupráce
v roku 2009. Od začiatku roka sa tlačovej agentúre podarilo uzatvoriť zmluvu s Ministerstvom
zahraničných vecí SR, ktoré bolo dovtedy jediným ministerstvom SR, s ktorým nemala TASR zmluvný
vzťah. TASR sa dostalo do povedomia mladých ľudí, a to najmä vďaka projektu „TASR do každej
školy“, ktorý agentúra pripravila v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a začala tak novú éru
informovanosti Slovenska. Fluktuácia na poli štátnych inštitúcií bola v roku 2009 vyrovnaná čo sa týka
počtu odberateľov, v objeme tržieb však mala stúpajúci charakter.
Nezanedbateľným impulzom tohto vývoja bola zväčšujúca sa multimediálnosť spravodajského
systému TASR, ktorú ocenila drvivá väčšina odberateľov, pretože im umožnil na rovnakej ploche
sledovať slovné i obrazové spravodajstvo, čím sa dospelo k pohodlnejšiemu vyhľadávaniu
konkrétnych správ. Nižšie rozpočtové možnosti sa v tomto segmente prejavili najmä pri mestách a
obciach, z ktorých niekoľko v priebehu roka ukončilo odber spravodajstva TASR.
Privátne spoločnosti – v dôsledku prehĺbenia svetovej hospodárskej krízy v priebehu roka 2009 došlo
k ešte radikálnejšiemu zavádzaniu opatrení na zníženie nákladov v mnohých privátnych
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spoločnostiach, čoho následkom bolo ukončenie dlhoročnej zmluvnej spolupráce s klientami ako
Takenaka Europe, ING Bank a KPMG.
Keďže obdobie krízy znamená byť aj čo najviac a včas o všetkom informovaný z dôvodu potreby
rýchlo reagovať, v roku 2009 oproti predchádzajúcemu roku 2008 bol zaznamenaný zvýšený záujem
o produkt tzv. HOTLINE servis (t. j. zasielanie tlačových správ vybraných na základe kľúčových slov
hneď po ich vydaní formou SMS správy a e‐mailom), ktorý má slúžiť pre privátne aj neprivátne
spoločnosti či už v prípade krízovej komunikácie, ale aj mimo nej. V tomto smere vznikla stabilná
spolupráca s takými klientmi ako Honey&Flowers (v zastúpení klienta Dexia banka), MW Promotion
(v zastúpení klienta Jadrová a vyraďovacia spoločnosť) i Fond národného majetku.

Rok 2009 bol zároveň obdobím prepuknutia tzv. prasacej chrípky a spustenia informačnej
kampane rezortu zdravotníctva, čo zvýšilo záujem privátnych spoločností v oblasti monitoringu
spravodajstva TASR.
Ďalšími významnými spoločnosťami, ktoré sa stali zmluvnými odberateľmi, boli okrem iných aj
Potravinárska komora Slovensko, Metro Bratislava a Delloite Audit.
Rok 2009 priniesol TASR, aj napriek všeobecnej kríze, nárast príjmov za predaj jej služieb
a produktov. Je to dôsledok zavádzania nových technológií, citlivej cenovej politiky a prehlbovania
starostlivosti o klientov. Predovšetkým ale za obchodným úspechom TASR v roku 2009 sa skrýva
viditeľné skvalitnenie spravodajských výstupov vo všetkých segmentoch, ktorými agentúra disponuje.
Pozoruhodný vzostup zaznamenalo najmä videospravodajstvo a ekonomické spravodajstvo.
Obchodné oddelenie TASR využíva pri správe obchodných vzťahov systém CRM, ktorý pomáha
sofistikovane sledovať a vyhodnocovať obchodné aktivity tlačovej agentúry až na úroveň jednotlivých
klientov. Zlepšili sa tak východiskové informácie, ktoré je možno presnejšie vyhodnocovať a tým
skvalitňovať celkovú kvalitu služieb tlačovej agentúry.
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EKONOMIKA
Hodnotenie hospodárskeho výsledku
Tlačová agentúra Slovenskej republiky skončila hospodárenie hlavnej činnosti za rok 2009 so
ziskom vo výške 53 €, pričom náklady dosiahli čiastku 4 006 785 € a výnosy 4 006 838 €. Pozitívne
treba hodnotiť skutočnosť, že tržby TASR vzrástli oproti roku 2008 výrazným spôsobom až o 25,3%.
V roku 2009 sa Tlačová agentúra Slovenskej republiky v dôsledku
transformácie na
verejnoprávnu inštitúciu stala platiteľom dane z pridanej hodnoty. V nadväznosti na transformáciu
došlo k zmene spôsobu účtovania z postupov účtovania pre príspevkové organizácie na postupy
účtovania a účtovú osnovu pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel
podnikania.
Hospodársky výsledok ovplyvnili aj ďalšie vplyvy ako účtovanie neuplatnenej časti DPH v dôsledku
krátenia koeficientom, vytvorenie Správnej rady, zúčtovanie opravných položiek a náklady na audit
účtovnej závierky. V súlade so zákonom o účtovníctve sa vytvorili opravné položky k pohľadávkam,
pri ktorých sa javí, že bude prebiehať súdne konanie. Súdne konanie prebieha alebo vymáhanie
pohľadávky je realizované prostredníctvom exekúcie. Z dôvodu, že doteraz neboli tvorené opravné
položky pri pohľadávkach, ktoré boli splatné po roku 2007 sa zúčtovali do nákladov. Opravné položky
pri pohľadávkach, ktoré boli splatné pred rokom 2007 sa zúčtovali na ťarchu nevyrovnaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.

Výkaz ziskov a strát
Náklady

v€
2009

2008

Spotrebované nákupy

133910

158131

Služby

951395

888491

Osobné náklady

2602793

2391238

Dane a poplatky

10355

5985

Ostatné náklady

82218

229886

211937

179031

9667

0

Tvorba rezerv

0

63145

Daň z príjmov

4510

1598

4006785

3917505

Odpisy
Opravné položky

Náklady celkom
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VÝNOSY

Tržby za vlastné výkony a tovar

2016868

1610032

Ostatné výnosy

11524

15718

Tržby z predaja a prenájmu majetku

26389

24630

5000

0

0

62545

Dotácie

1947057

2217203

Výnosy celkom

4006838

3930128

53

12623

Prijaté príspevky
Tvorba rezerv

Výsledok hospodárenia

Náklady oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 2,3 % a výnosy o 2 %. V roku 2009 zaznamenala
tlačová agentúra nárast tržieb za vlastné výkony a tovar o 25,3 %.

Súvaha
AKTÍVA

v€
2009

2008

547721

267400

Pozemky

56121

56121

Umelecké diela a zbierky

31687

31687

Stavby

68239

82229

143947

192704

11883

15232

0

33194

859598

678567

Neobežný majetok
Softvér

Samostat. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Ostatný dlhodobý finančný majetok
Neobežný majetok celkom
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Obežný majetok
Zásoby

9717

27127

Krátkodobé pohľadávky

349692

2022086

Finančné účty

246878

244626

Obežný majetok celkom

606287

2293839

Časové rozlíšenie celkom

17446

15652

1483331

2988058

367629

2060334

53

12623

Vlastné zdroje krytia maj. Celkom

367682

2072957

Rezervy

100415

63145

2901

2436

Krátkodobé záväzky

373911

266893

Záväzky a rezervy celkom

477227

332474

Časové rozlíšenie celkom

638422

582627

1483331

2988058

Aktíva celkom

PASÍVA

Vlastné zdroje krytia maj.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Dlhodobé záväzky

Vlastné zdroje, záväzky a rezervy a časové rozlíšenie celkom

Vlastné zdroje krytia majetku klesli o 1 705 275 €. Na pokles hodnoty vlastných zdrojov najviac
vplýval odpis nevymožiteľných pohľadávok a tvorba opravných položiek k rizikovým pohľadávkam.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky predložila Správnej rade TASR na schválenie odpis pohľadávok,
ktoré boli vyhodnotené ako nevymožiteľné pohľadávky voči dlžníkom, ktorí:
-

zanikli výmazom z obchodného registra bez právneho nástupcu,
na majetok, ktorých bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo konkurz bol zrušený po
splnení konečného rozvrhu výťažku,
zomreli bez zanechania dedičstva,
pohľadávky, ktoré neboli priznané v súdnom konaní,
pohľadávky, ktoré boli neúspešne vymáhané v exekučnom konaní,
pohľadávky, ktorých vymáhanie by s ohľadom na ich výšku bolo neefektívne,
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nevysporiadanie združených finančných prostriedkov v rámci rozdelenia majetku po
Československej tlačovej kancelárii.
Na ostatný finančný majetok – majetkové akcie – vytvorila sa opravná položka v plnej výške.
-

Plnenie rozpočtu 2009 v ekonomickej klasifikácii

( v eurách)

Príjmy spolu

2008

2009

2009

skutočnosť

skutočnosť

rozpočet

upr.rozpočet

k 31.12.2009

4 226 167,0

4 394 966,0

4 594 130,0

4 619 153,00

1 618 858,0

2 289 153,0

2 269 153,00

2 276 206,00

12 424,0

7 455,0

7 455,0

8 955,00

1 563 012,0

2 279 498,0

2 242 299,0

2 246 642,00

6 137,0

0,0

17 199,0

17 200,00

100 ▪ daňové príjmy

200 ▪ nedaňové príjmy, z toho:
210

príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

220

administratívne a iné poplatky, z toho

230

kapitálové príjmy

240

úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...

0,0

200,0

200,0

285,00

250

úroky z zahraničných úverov, pôžičiek...

0,0

0,0

0,0

0,00

290

ostatné nedaňové príjmy

37 285,0

2 000,0

2 000,0

3 124,00

300 ▪ granty a transfery, z toho

2 325 922,0

1 885 813,0

2 104 977,00

2 104 977,00

310

tuzemské bežné transfery a granty

2 126 632,0

1 885 813,0

1 808 934,00

1 808 934,00

311

Granty

0,0

0,0

5 000,0

5 000,00

2 125 833,0

1 885 813,0

1 803 934,0

1 803 934,00

0,0

0,0

0,0

0,00

199 290,0

0,0

296 043,0

296 043,00

281 387,0

220 000,0

220 000,0

237 970,00

0,0

0,0

0,0

0,00

281 387,0

220 000,0

220 000,0

237 970,00

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

312001

zo štátneho rozpočtu

312002

zo štátneho účelového fondu

322001

zo štátneho rozpočtu - kapitálový transfer

400 ▪ príjmové finančné operácie, z toho:
410

zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek

prevod prostriedkov z predchádzajúcich
453 rokov
454

prevod prostriedkov z peňažných fondov

▪ prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné
500 výpomoci
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Výdavky spolu

3 988 197,0

4 292 766,0

4 491 930,0

4 379 042,00

600 ▪ bežné výdavky, z toho:

3 766 066,0

3 960 053,0

4 008 687,0

3 896 513,00

610

mzdy

1 688 836,0

1 825 982,0

1 752 070,0

1 723 042,00

620

Odvody

563 174,0

620 722,0

620 722,0

599 427,00

630

tovary a služby

1 487 627,0

1 499 086,0

1 613 410,0

1 553 758,00

640

bežné transfery

26 429,0

14 263,0

22 485,0

20 286,00

650

splácanie úrokov súvisiacich s úvermi

0,0

0,0

0,0

0,00

222 131,0

332 713,0

483 243,0

482 529,00

237 970,0

102 200,0

102 200,0

240 111,00

- vylúčenie finančných operácií

-281 387,0

-220 000,0

-220 000,0

-237 970,00

400,
▪ vylúčenie príjmových finančných operácií
500

-281 387,0

-220 000,0

-220 000,0

-237 970,00

0,0

0,0

0,0

0,00

-43 417,0

-117 800,0

-117 800,0

2 141,0

700 ▪ kapitálové výdavky
800 ▪ výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., z toho:
úvery, pôžičky, návratné finančné
810 výpomoci..
820

splácanie istín

Celkový prebytok/schodok

800 ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií

Prebytok / schodok úradu (ESA 95)

Príjmy TASR spolu so zostatkom prostriedkov z predchádzajúceho roka dosiahli sumu 4 619 153 €.
Výdavky boli zúčtované vo výške 4 379 042 €. Na základe toho TASR za rok 2009 vykázala prebytok
príjmov vo výške 240 111 €.
Transfery zo štátneho rozpočtu dosiahli celkovú sumu 2 099 977 €. V nej je zahrnutý transfer na
bežné výdavky v sume 1 803 934 € a kapitálový transfer v sume 296 043 €. V zmysle zmluvy vo
verejnom záujme bol TASR schválený transfer vo výške 2 084 977 €.

Návrh na rozdelenie zisku
Hospodárenie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky k 31.12.2009 skončilo so ziskom 52,74 €.
Neuhradená strata minulých rokov za hlavnú činnosť dosahuje 2 152 372,35 €.
Generálny riaditeľ tlačovej agentúry navrhuje správnej rade hospodársky výsledok za rok 2009, t.j.
zisk po zdanení vo výške 52,74 € zúčtovať s neuhradenou stratou minulých rokov za hlavnú činnosť.
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Výška neuhradenej straty minulých rokov za hlavnú činnosť bude po zaúčtovaní 2 152 319,61 €.
Celkový nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov dosiahne týmto sumu 367 681,77 €.

Informácie o skutočnostiach osobitného významu po závierkovom dni
Od 31.12.2009 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti osobitného
významu.
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Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

Stanovisko
Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (ďalej len správna rada) k vyhodnoteniu plnenia
hlavných úloh TASR a k výsledku hospodárenia TASR

Správna rada sa podľa par. 5 ods. 11 písm. c) zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej
republiky a o zmene niektorých zákonov zaoberala posúdením plnenia hlavných úloh Tlačovej agentúry
Slovenskej republiky a výsledkami jej hospodárenia.
Po oboznámení sa s plnením hlavných úloh generálnym riaditeľom TASR prítomní členovia správnej
rady vzali na vedomie plnenie hlavných úloh, ako aj obsah výsledku činnosti a hospodárenia TASR za rok
2009.
Konštatovali, že TASR v r. 2009 plnila všetky svoje úlohy v súlade so zriaďovacím zákonom 385/2008
a stala sa plnohodnotným tretím pilierom verejnoprávneho mediálneho systému na Slovensku. Na
vysokej úrovni zvládla úlohy spojené so zavádzaním Zóny verejného záujmu i ďalších špeciálnych
aplikácií, prostredníctvom ktorých sprístupnila obrovské množstvo aktuálnych informácií, zvukov, viac
ako 100.000 archívnych fotografií a viac ako 4500 videí pre verejnosť. Osobitne ocenila projekt, ktorým
TASR otvorila všetky svoje servisy pre školy na Slovensku a začala komunikovať s najmladšou generáciou.
Správna rada ocenila hospodárenie TASR v krízovom roku 2009, ktoré opäť dosiahlo kladný
hospodársky výsledok a zdôraznila, že táto úloha pre manažment trvá aj v roku 2010. Rovnako ocenila
skutočnosť, že manažment tlačovej agentúry systémovo spracoval a administratívne zabezpečil agendu
okolo vyrovnania nedobytných pohľadávok z predchádzajúcich období.
Správna rada pozitívne hodnotí činnosť tlačovej agentúry ako celku a odporúča manažmentu TASR,
aby v nastúpenom trende pokračoval aj v ďalších obdobiach.
Bratislava 25. februára 2009

Mgr. Eliška Holásková
predsedníčka Správnej rady
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
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Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

Uznesenie č. 10/2010

Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
z 25. februára 2010

k Výročnej správe o činnosti a hospodárení Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za rok 2009.

Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky prerokovala a po zapracovaní
pripomienok schválila Výročnú správu o činnosti a hospodárení Tlačovej agentúry Slovenskej
republiky za rok 2009, predloženú generálnym riaditeľom PhDr. Jaroslavom Rezníkom
a predkladá ju na rokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

Mgr. Eliška Holásková
predsedníčka Správnej rady
Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
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AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Objednávate!

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Sídlo

Pribinova 25
811 09 Bratislava

Audítované obdobie

1.1.2009‐31.12.2009

Bratislava, február 2010
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Poznámky k účtovnej závierke

v zmysle § 17 a 18 zákona č. 431/2002 Z.z. a prílohy č. 4 k opatreniu MF č. 25682/2007-74

k 31.12.2009

Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje
Názov účtovnej jednotky: Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Sídlo účtovnej jednotky:
Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO:
31320414
Dátum zápisu do OR:
01.04.1992
2. Informácie o členoch orgánov tlačovej agentúry
Orgány tlačovej agentúry sú:
a) správna rada má päť členov - z oblasti práva, ekonómie, žurnalistiky, informačných
technológií a zo zamestnancov v pracovnom pomere.
Mgr. Eliška Holásková – predsedníčka
Ing. Vladimír Masár – podpredseda
Ing. Peter Alekša – člen
JUDr. Boris Chovanec –člen
Doc. PhDr. Ján Sand PhD.
b) generálny riaditeľ
PhDr. Jaroslav Rezník – štatutárny zástupca
3. Opis činnosti účtovnej jednotky
Postavenie a činnosť Tlačovej agentúry Slovenskej republiky upravuje zákon č. 385/2008 Z.
z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.
Hlavnou činnosťou tlačovej agentúry je služba verejnosti v oblasti spravodajstva, čo
predstavuje vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných
informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov,
zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov.
V rámci hlavnej činnosti vykonáva služby vo verejnom záujme. Podrobnejší výklad o činnosti
upravuje § 3 tohto zákona.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť
v súlade s § 4 tohto zákona. V súčasnosti žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonáva.
4. Údaje o priemernom počte zamestnancov
a) za sledované účtovné obdobie – rok 2009
Priemerný počet zamestnancov
Počet zamestnancov k 31.12.2009
Z toho vedúcich zamestnancov

157
162
21

b) za predchádzajúce účtovné obdobie – rok 2008
Priemerný počet zamestnancov
Počet zamestnancov k 31.12.2008
Z toho vedúcich zamestnancov

157
156
23
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5. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky
Účtovná závierka Tlačovej agentúry Slovenskej republiky je zostavená ako riadna účtovná
závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009.

6. Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie
Účtovná závierka Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Slovakia ako príspevkovej
organizácie bola za predchádzajúce účtovné obdobie schválená 28.1.2009.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v roku 2009 viedla účtovníctvo v nadväznosti na § 5
ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a podľa Opatrenia MF SR č. MF/24485/2008-74, ktorým sa mení
a dopľňa opatrenie MF SR zo dňa 14.novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovne jednotky,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.
1. Informácie o splnení predpokladu pokračovania vo svojej činnosti
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Tlačová agentúra Slovenskej republiky do roku 2008 ako príspevková organizácia účtovala
v súlade s platnými predpismi pre rozpočtové a príspevkové organizácie v nadväznosti
na opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a účtovná osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné
celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom
činnosti nie je podnikanie. Zmeny v účtovaní nastali v týchto prípadoch:
- účtovanie dotácie
- účtovanie rezerv
- účtovanie vybraných nákladových a výnosových položiek v zmysle prechodu
účtovania na účtovníctvo neziskových organizácií,
Ďalšia zmena sa týkala zmeny v tvorbe a účtovaní opravných položiek a rezerv. Táto zmena
mala vplyv na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – spôsobila jeho
zníženie o 1 692 705 €. Podrobnejší popis zmien, ich vplyv na vlastné imanie, výsledok
hospodárenia na hodnotu majetku a záväzkov je uvedený v ďalších bodoch poznámok
(prehľad o opravných položkách, rezervy).
3. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacími cenami
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nemá vecnú náplň
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nemá vecnú náplň
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacími cenami
dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nemá vecnú náplň
dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nemá vecnú náplň
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g)
h)
i)
j)
k)

dlhodobý finančný majetok – obstarávacími cenami
zásoby obstarávané kúpou – obstarávacími cenami
zásoby obstarávané vlastnou činnosťou – nemá vecnú náplň
zásoby obstarávané inou činnosťou – nemá vecnú náplň
pohľadávky – menovitou hodnotou
pochybné a sporné pohľadávky menovitou hodnotou znížené o opravné položky

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

krátkodobé finančné investície nemá vecnú náplň
časové rozlíšenie – menovitou hodnotou
záväzky – menovitou hodnotou
rezervy – odborným odhadom ak nie je známa presná výška
deriváty – nemá vecnú náplň
majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nemá vecnú náplň
prenajatý majetok – menovitou hodnotou

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok
obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním do času zaradenia obstaraného
majetku do užívania. Ide tu predovšetkým o náklady na dopravu, montáž, clo.
4. Odpisovanie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
Tlačová agentúra Slovenskej republiky odpisuje dlhodobý hmotný majetok okrem zásob a
dlhodobý nehmotný majetok okrem pohľadávok rovnomerným odpisovaním na základe
odpisoveho
plánu.
Pozemky, predmety z drahých kovov sa neodpisujú. Zostatková cena sa zisťuje pomocou
oprávok k majetku. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby
používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné
odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je dlhodobý majetok ocenený v účtovníctve. Účtovné
odpisy sa účtujú v prospech účtov 07– oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo
08- oprávky k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551- odpisy. Pri zostavovaní
odpisového plánu sa zohľadňuje očakávané použitie majetku, intenzita využitia, fyzické
opotrebovanie, technické a morálne zastaranie.
Dlhodobý nehmotný majetok predstavujú podľa platných predpisov predmety z práv
priemyselného vlastníctva, autorské práva alebo práva príbuzné autorskému právu vrátane
počítačových programov a databáz, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované
informácie, lesné hospodárske plány, technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých
vstupná cena (od 1.3.2009) je vyššia ako 2 400,- € a majú prevádzkovo-technické funkcie
alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou
činnosťou s cieľom obchodovať s nimi, aktivované náklady na vývoj a technické zhodnotenie
plne odpisovaného nehmotného majetku vyššie ako 2 400,- €.
Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku
-

účtovne aj daňovo – rovnomerne 4 roky zhodne s účtovnými odpismi 1. odpisovej
skupiny dlhodobého hmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok podľa platných predpisov predstavujú samostatné hnuteľné
veci prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické
určenie, ktorých vstupná cena ( od 1.3.2009 )je vyššia ako 1700,- € a prevádzkovo-technická
funkcia je dlhšia ako jeden rok.
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Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
-

-

účtovne - v zmysle § 26-27 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov,
v zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 v znení neskorších predpisov.
Doba odpisovania je:
odpisová skupina
doba odpisovania
ročný odpis pri rovnomernom
odpisovaní
1
4 roky
1/4
2
6 rokov
1/6
3
12 rokov
1/12
4
20 rokov
1/20

5. Prehľad o dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke
Tlačovej agentúre boli na rok 2009 poskytnuté nasledovné dotácie
MK SR
Príspevok na bežné výdavky na poskytnutie služieb
vo verejnom záujme

1 788 934 €

Príspevok na kapitálové výdavky na poskytnutie služieb
vo verejnom záujme

96 879 €

Príspevok na kapitálové výdavky na uskutočnenie účelového
investičného projektu vo verejnom záujme

199 164 €

Úrad vlády
Dotácia na realizáciu projektu „História sebavedomia“

15 000 €

6. Informácie o významných skutočnostiach po závierkovom dni
Od 31.12.2009 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti.
7. Ďalšie informácie k čl. II
Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách:
TASR prepočítavala údaje v cudzích menách na EURO a opačne príslušným kurzom
vyhláseným Európskou centrálnou bankou na deň predchádzajúci vzniku
účtovného
prípadu.
Pri kúpe a predaji cudzej meny za euro sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené
alebo predané.
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Pri zostavovaní účtovnej závierky sa použil kurz vyhlásený ECB ku dňu zostavovania
účtovnej závierky
Spôsob výpočtu dane z príjmov:
TASR vedie účtovníctvo za hlavnú činnosť, ktorá nie je predmetom dane z príjmov a za
podnikateľskú činnosť, ktorá prebiehala do roku 1995.
Príjmy z predaja nehnuteľného majetku boli zdaňované bez úprav. Príjmy z prenájmu
nebytových priestorov boli zdanené po odpočítaní nákladov súvisiacich s prenájmami.

III.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a-b) Prehľad dlhodobého majetku a prehľad oprávok

Druh majetku

Obstarávacie

Oprávky

Zostatkové

ceny

ceny

Software

1.1.2009

989 889

722 489

( 013, 073 )

+ prírastky

411 941

131 621

2 278

2 278

1 399 553

851 832

547 721

347 655

265 426

82 229

- úbytky
31.12.2009
Stavby

1.1.2009

( 021 )

+ prírastky
- úbytky
31.12.2009

267 400

13 991
462

462

347 194

278 955

68 239

1 315 426

1 122 722

192 704

Samostatné hnuteľné veci

1.1.2009

a súbory hnut.vecí

+ prírastky

15 981

64 737

( 022, 082 )

- úbytky

89 655

89 655

1 241 752

1 097 805

143 947

284 901

284 901

0

284 901

284 901

0

31.12.2009
Dopravné prostriedky

1.1.2009

( 023, 083 )

+ prírastky
- úbytky
31.12.2009
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Drobný dlhodobý HM

1.1.2009

20 887

20 887

( 028, 088 )

+ prírastky
309

309

31.12.2009

20 577

20 577

0

Ostatný dlhodobý HM

1.1.2009

39 057

23 825

15 232

( 029, 089 )

+ prírastky

- úbytky

0

3 349

- úbytky
31.12.2009

39 057

27 174

11 883

Pozemky

1.1.2009

56 121

0

56 121

( 031 )

+ prírastky

31.12.2009

56 121

0

56 121

Umelecké diela a zbierky

1.1.2009

31 687

0

31 687

( 032 )

+ prírastky

31.12.2009

31 687

0

31 687

Dlhové cenné papiere

1.1.2009

33 194

0

33 194

( 065 )

+ prírastky

0

0

33 194

33 194

0

33 194

33 194

0

3 118 817

2 440 250

678 567

+ prírastky

461 116

246 893

- úbytky

125 898

92 703

3 454 036

2 594 438

- úbytky

- úbytky

- úbytky

0
33 194

31.12.2009

0

Ostatný dlhodobý fin. majetok

1.1.2009

0

( 069 )

+ prírastky
- úbytky
31.12.2009

Majetok spolu

1.1.2009

31.12.2009

859 598
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c) Prehľad majetku, na ktoré je zriadené záložné právo a právo s obmedzením
nakladaním
Tlačová agentúra nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok ani majetok
s obmedzením právom nakladania.
2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku
1) Havarijné poistenie motorových vozidiel 19 vozidiel

9 844,68 €

2) Zákonné postenie motorových vozidiel

5 320,20 €

3) Poistenie motor.vozidla v zahraničí

1 267,89 €

3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Tlačová agentúra Slovenskej republiky vedie v účtovníctve na účte 069 akcie spoločnosti Slovart a.s
Bratislava v hodnote 33 193,92 €. 0d roku 1998 je spoločnosť Slovart a.s. v konkurznom konaní a preto
boli tvorené opravné položky na vrub výsledku hospodárenia minulých rokov.

4) Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v sledovanom účtovnom období vytvorila účtovné opravné položky
na pohľadávky, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako 1 rok a existuje oprávnené riziko ich neuhradenie resp.
nevrátenia preddavku. Z dôvodu, že Tlačová agentúra Slovenskej republiky netvorila opravné položky,
vytvorené opravné položky boli zúčtované na ťarchu účtu 428 a 558.
Vzhľadom k tomu, že Tlačová agentúra Slovenskej republiky v predchádzajúcom účtovnom období netvorila
opravné položky prijala pre rok 2009 zásadu: Pohľadávky, ktoré boli splatné do roku 2007 a opravná
položka sa tvorí, potom sa účtujú do nákladov na príslušné analytické účty. Pohľadávky splatné pred rokom
2007, vytvorené opravné položky boli zúčtované na ťarchu účtu 428 .

Pohľadávky k odberateľom k účtu 311
Odberatelia HČ splat. po 1 roku ( 311-113 )

účet 558
9 667

účet 428
356 995

Odberatelia HČ do r. 1995 ( 311-112 )

7 501

Odberatelia PČ splat. po 1 roku ( 311-911 )

2 469

Odberatelia PČ do r. 1995 ( 311-912 )

10 616

ostatné pohľadávky ( 378 )
Spolu
Opravné položky k pohľadávkam ( 391 )
spolu

905
9 667

378 487

388 153
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5) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Účet

V lehote

Pohľadávky po
splatnosti

splatnosti
311

od 1-90

od 91-180

od 181-365

nad 365

Po lehote

Stav účtu

splatnosti

31.12.2009

249 943

29 797

4 914

11 891

423 837

470 440

720 383

314*

0

0

0

0

3 038

3 038

3 038

315

0

0

0

0

31

31

31

378

7 846

0

0

0

0

905

8 752

335

5 642

0

0

0

0

0

5 642

263 432

29 797

4 914

11 891

426 906

474 414

737 845

Odpis k pohľadávkam
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v sledovanom účtovnom období vytvorila odpis k pohľadávkam, ktoré
boli vyhodnotené ako nevymožiteľné pohľadávky voči dlžníkom , ktorí
zanikli výmazom z obchodného registra bez právneho nástupcu
na majetok, ktorých bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo konkurz bol zrušený po splnení
konečného rozvrhu výťažku
- zomreli bez zanechania dedičstva
- pohľadávky, ktoré neboli priznané v súdnom konaní
- pohľadávky, ktoré boli neúspešne vymáhané v exekučnom konaní
- pohľadávky, ktorých vymáhanie by s ohľadom na ich výšku bolo neefektívne
- nevysporiadanie združených finančných prostriedkov v rámci rozdelenia majetku po
Československej tlačovej kancelárii.
V účtovníctve sú evidované pohľadávky, ktoré vznikli z hlavnej činnosti TASR, a to nezaplatením odberu
spravodajských servisov a nájomného za prenájom nebytových priestorov a z podnikateľskej činnosti, ktorú
TASR vykonávala do roku 1995.
-

Správna rada prijala uznesenie a súhlasila s odpísaním pohľadávok pričom celkový dopad na účtovnú
závierku z dôvodu odpisu pohľadávok je vo výške 1 372 888,90 €.

Odpis pohľadávok účet 311
Odberatelia HČ splat.po 1 roku ( 311-113 )

účet 428
794 697

Odberatelia HČ do r. 1995 ( 311-112 )

83 273

Odberatelia PČ splat. Po 1 roku ( 311-911 )

43 882

Odberatelia PČ do r. 1995 ( 311-912 )

172 699
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preddavok exekútor ( 314-1104 )

794

Pravda ( 315-1101 )

277 545

Odpis pohľadávok spolu

1 372 889

Tlačová agentúra Slovenskej republiky viedla v sledovanom účtovnom období v pohľadávkach do roku 1995
za hlavnú činnosť preplatok vo výške 458,28 €. Jednotlivé položky preplatku, neboli spoľahlivo
identifikované, veritelia sa na ich vrátenie neprihlásili. V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
Tlačová agentúra Slovenskej republika vytvorila odpis k pohľadávkam, nakoľko boli vyhodnotené ako
nevymožiteľné.
Odpis pohľadávok účtu 311-112

účet 428

RZ Smokovec - preplatok

66

Neznámy preplatok

388

z Odpisu pohľadávok

4

Odpis pohľadávok preplatok

458

6) Prehľad o zložkách krátkodobého finančného majetku
Pokladnica

(úč. 211)

1 664,66 €

Ceniny

(úč. 213)

1 872,00 €

Bankové účty

č. 221+/-261)

243 341,48 €

7) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia
Náklady budúcich období

(úč. 381)

17 196,27 €

najvýznamnejšie položky
členský poplatok EANA na I. polrok 2010
výdavky za ZOH

2 644,98 €
4 748,39 €

nájomné a poistné za pobočku Brusel

2 105,16 €

stravné lístky na január 2010

5 710,00 €

ostatné (predplatné periodík, členské preukazy, nájom,
energie, poistenie, spoje)
Príjmy budúcich období

1 987,74 €
(úč. 385)

250,00 €
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8) Prehľad o opravných položkách k majetku
Tlačová agentúra nevytvorila opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku a štruktúra opravných
položiek k ostatnému majetku je uvedená v predchádzajúcich bodoch.

9) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku
a)

základné imanie
Tlačovej agentúre nevyplynula povinnosť tvorby základného imania.

b)

Fondy
Rezervný fond Tlačovej agentúry je nulový.

c)

vysporiadanie zisku za predchádzajúce obdobie

Zisk Tlačovej agentúry za rok 2008 vo výške 12 623,02 € bol zúčtovaný v prospech účtu Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov (úč. 428).

10) Opis a výška cudzích zdrojov

a) rezervy
Rezervy

Začiatočný

Pohyb

stav

čerpanie

tvorba

Konečný

Predpokl.

zostatok

rok
použitia

na nevyfakturované dodávky 2009

348,66

348,66

13546,38

13546,38

2010

na nevyčerpané dovolenky vrátane
poistného 2008

62796,68

88902,46

26105,78

0,00

0

na nevyčerpané dovolenky vrátane
poistného 2009

0

0

86382,82

86382,82

2010

na odmeny 2009

0

486,02

486,02

2010

63145,34

89251,12 126521,00

100415,22

Spolu
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b) záväzky
Účet

Začiatočný

záväzkov

stav

Pohyb

Konečný

prírastok

úbytok

70 696

1 720 593

1 683 365

107 925

325 - Ostatné záväzky

1 213

15 789

17 002

0

326 - Nevyfakturované dodávky

7 168

7 421

7 168

7 422

88 755

1 957 537

1 927 413

118 879

55

27 556

27 498

114

73 731

815 940

819 638

70 033

1 598

3 534

1 598

3 534

21 297

220 928

223 511

18 714

343 - Daň z pridanej hodnoty

0

950 771

909 517

41 254

346 - Dotácie a ostátné zúčtovanie
so ŠR

0

2 100 096

2 099 977

119

2 379

60 091

56 554

5 917

0

0

0

0

266 893

7 880 257

7 773 240

373 911

321 – Dodávatelia

331 – Zamestnanci
333 - Ostatné záväzky u
zamestnancov
336 - Záväzky s inštitúciami soc.zabezpečenia
341 - Daň z príjmov
342 - Ostatné priame
dane

379 - Iné záväzky
367 - Záväzky z upísaných nesplat.CP a vkladov
Celkové záväzky

zostatok

c) prehľad záväzkov podľa lehoty splatnosti

Účet

V lehote

Pohľadávky po splatnosti

splatnosti

od 1-90

od 91-180

od 181-365

nad 365

Po lehote

Stav účtu

splatnosti

31.12.2009

321

41 038

0

20 564

31 356

14 967

66 887

107 925

324

0

0

0

0

0

0

0

325

0

0

0

0

0

0

0

326

7 421

0

0

0

0

0

7 421

0

0

0

0

0

0

0

48 459

0

20 564

31 356

14 967

66 887

115 346
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d) prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Tlačová agentúra vedie všetky záväzky ako krátkodobé záväzky.

Účet

Zostatková doba splatnosti v rokoch Stav účtu
do 1 roka

321 – Dodávatelia

92 958

1-5 rokov
14 967

nad 5 rokov

31.12.2009
0

107 925

Odpis k záväzkom
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. v sledovanom účtovnom
období vytvorila odpis k záväzkom, u ktorých dodávatelia mali pohľadávku voči Tlačovej agentúre
Slovenskej republiky a sú nevymožiteľné, bol zastavený konkurz pre nemajetnosť, dodávatelia si
neuplatnili nárok na súde.
Dodávatelia neinvestičný HČ účet 321-1

Odpis položka -účet 428

Nofra, a.s. , Bratislava

3 366

Onix, s.r.o. Banská Bystrica

1 410

Republika , a.s.

40

Salus., s.r.o.

90

Spolu
Dodávatelia neinvestičný sociálny fond účet 321-11

4 906
Odpis položka účet 428

Ing. Dušan Rehánek, Bárka
Odpis na vrub výsledku hospodárenia minulých rokov

247
5 153

e) Záväzky zo sociálneho fondu
V zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, upravila Tlačová
agentúra tvorbu a použitie sociálneho fondu na rok 2009 v Kolektívnej zmluve v znení jej platných dodatkov.
Tvorba sociálneho fondu bola vo výške 0,6 %. Podrobné čerpanie sociálneho fondu je uvedené v tabuľke.

Začiatočný zostatok sociálneho fondu k 1.1.2009

2 436

Základný prídel

9 257

Iné zdroje

0

Tvorba sociálneho fondu v roku 2009 spolu

9 257

Príspevok na stravovanie

7 080
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Služby na regeneráciu prac.síl

0

Dôchodkové pripoistenie

989

Sociálna výpomoc

0

Ostatné čerpanie zakotvené v KZ

724

Čerpanie sociálneho fondu v roku 2009 spolu

8 793

Konečný zostatok sociálneho fondu k 31.12.2009

2 901

f) prehľad o bankových úveroch
Nemá vecnú náplň.
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období

(úč. 383)

6 150,72 €

najvýznamnejšie položky
odvod za neplnenie povinného podielu zamestnancov
so zníženou prac. schop.

4 245,00 €

cestovné príkazy za 12/09

1 804,25 €

mobilný telefón

101,47 €

11) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Výnosy budúcich období

(úč. 384)

632 270,86 €

najvýznamnejšie položky
zostatková cena dlhodobého majetku obstaraného z kapitál.
dotácie

583 911,27 €

dotácia z Úradu vlády, ktorá bude použitá v I. štvrťroku 2010
10 000,00 €
spravodajský servis fakturovaný odberateľom
na nasledujúce obdobie

26 871,87 €

penalizačné faktúry

11 487,72 €

12) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Tlačová agentúra nemá žiadny majetok prenajatý formou finančného prenájmu.
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IV.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1) Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar
Tržby z predaja služieb

(úč. 602)

2 016 868 €

2) Prehľad o významných položkách prijatých darov a osobitných výnosov

Prijatý finančný dar od PO

5 000 €

3) Prehľad o významných zložkách iných ostatných výnosov

Zmluvné pokuty a penále

(úč.641)

Ostatné pokuty a penále

(úč.642)

Iné ostatné výnosy

(úč.649)

Tržby z predaja DNM a DHM
Výnosy z nájmu majetku

(úč.651)
(úč.658)

295 €
269 €
10 179 €
17 117 €
9 272 €

4) Prehľad o významných položkách finančných výnosov

Úroky
Kurzové zisky

(úč.644)
(úč.645)

247 €
534 €

z toho
Kurzové zisky ku dňu
zostavenia účtovnej závierky

79 €
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5) Prehľad o významných položkách nákladov ostatných služieb, osobitných
nákladov a iných ostatných nákladov

Ostatné služby

(úč.518)

885 675 €

z toho:
- softvér

3 000 €

- výkony spojov

75 883 €

- zahraničné agentúry

116 644 €

- mediálna spolupráca

37 058 €

- informačné a prekladateľské služby

91 550 €

- inzercia

27 840 €

- údržba softvéru

42 338 €

- propagácia a reklama

26 650 €

- marketingové analýza

18 748 €

- členský príspevok

8 708 €

- právne služby

8 368 €

- poradensko-konzultačné služby
- ostatné režijné služby

24 933 €
179 293 €

- nájomné

224 662 €

Iné ostatné náklady

(úč.549)

80 247 €

Opravné položky

(úč.558)

9 667 €

6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane
Tlačová agentúra Slovenskej republiky nie je prijímateľom 2%-ného prijatého podielu
zaplatenej dane.
7) Prehľad o významných položkách finančných nákladov

Kurzové straty

(úč.545)

1 971 €

Z toho
Kurzové straty ku dňu
zostavenia účt. závierky

138 €
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8) Náklady súvisiace s povinnosťou overenia účtovnej závierky audítorom

a) overenie účtovnej závierky audítorom
b) iné uisťovacie služby
c) daňové poradenstvo
d) iné súvisiace služby

12 800 €
nemá vecnú náplň
nemá vecnú náplň
nemá vecnú náplň

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané
pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
a)
b)
c)
d)
e)

Prenajatý majetok – výpožička kopírovacích strojov, PC štátna pokladnica a SW
Softip vo výške
50 249,83 €
Zariadenia od zahraničných agentúr na prenos dátových a obrazových záznamov vo
výške
6 820,72 €
Zariadenia na prenos dátových a obrazových záznamov domácim odberateľom vo
výške
0,53 €
Odpísané pohľadávky vo výške
110 783,74 €
Dlhodobý drobný majetok
446 769,55 €.

VI. Iné aktíva a iné pasíva

1) Prehľad o budúcich možných záväzkoch nevykazovaných v súvahe
a) záväzky vyplývajúce z ručenia
c) záväzky alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk
d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408 a Obchodného
zákonníka
f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty, v členení podľa jednotlivých druhov
ručenia a informácie o iných formách zabezpečenia
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Tlačová agentúra Slovenskej republiky neposkytla žiadne ručenie za záväzky alebo záruky,
ktoré by jej vyplynuli zo všeobecne záväzných predpisov alebo zmlúv a neboli by uvedené
v súvahe.

b) záväzky alebo právo vyplývajúce zo súdnych sporov
Pracovno-právne spory
K 31.12.2009 TASR vedie jeden súdny spor o určenie neplatnosti skončenia pracovného
pomeru. Súdne konanie nie je právoplatne ukončené, jeho výsledok nemožno spoľahlivo
určiť, podľa právneho názoru TASR je však uplatňovaný nárok na náhradu neoprávnený,
preto nebola vytvorená rezerva vzťahujúca sa k súdnemu sporu.
Spory na ochranu osobnosti
TASR vedie jeden súdny spor na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy. Žaloba
bola zamietnutá, navrhovateľ podal odvolanie, nebola tvorená rezerva, nárok na náhradu je
neoprávnený.

2) Prehľad o ostatných finančných právach a povinnostiach neuvádzaných v súvahe
a) budúce právo alebo povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných
derivátov
b) budúce právo alebo povinnosť z opčných obchodov
c) budúce právo alebo povinnosť zákonná alebo zmluvná, odobrať produkty alebo služby
d) budúce právo alebo povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných,
koncesionárskych, licenčných zmlúv a pod.
e) budúce právo alebo povinnosť zo zmluvy o prenajatej veci
f) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky nemá žiadnu právnu povinnosť vyplývajúcu z vyššie
uvedených bodov a)-f).
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3) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo

vlastníctve

Tlačová agentúra nemá v správe ani vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnú kultúrnu pamiatku.

Ďalšie informácie k čl. VI:
Majetok TASR nezachytený v súvahe
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 385/2008 Z. z. uchováva
a sprístupňuje zhromaždené informácie, ktoré kopírujú politické, kultúrne, spoločenské
dianie. Ide o textové spravodajstvo za obdobie 1974 – 1979 vo forme výstrižkov z novín,
brožúr, adresárov a správ ČSTK, ďalej o textové spravodajstvo za roky 1980 – 1987 na
mikrofišoch a tlačené kópie spravodajstva za roky 1988 – 1993.
Textový elektronický archív TASR obsahuje spravodajstvo TASR, ktoré je rozdelené do
jednotlivých Fondov od roku 1994 až po súčasnosť. Ide o produkciu slovných správ
všetkých servisov TASR za jednotlivé roky.
Archív TASR tvoria aj elektronické tematické dokumentačné databázy, budované
z produkcie TASR, ale aj z externých zdrojov, databázy obrazových záznamov, zvukových
záznamov a videozáznamov, ktoré tvoria významnú národnú hodnotu.
Uvedené archívne fondy, v súlade s platnými
Činnosť Tlačovej agentúry od 1.1.2009 nie je oslobodená od dane z pridanej hodnoty a jej
služby sa stali predmetom dane. Činnosť TASR financovaná z prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu je mimo rozsah zákona o DPH. Preto na odpočítanie dane sa používa
koeficient.
Informácie o skutočnostiach, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť finančnú situáciu
V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov Tlačová agentúra
Slovenskej republiky identifikovala nasledovné skutočnosti, ktoré môžu významným
spôsobom ovplyvniť finančnú situácii:
-

riziká vyplývajúce zo súdnych sporov o náhradu škody, o ochranu osobnosti
a z pracovno-právnych sporov.
Straty z odpisu nevymožiteľných pohľadávok.
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