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ROK V ČÍSLACH 
 
 
     TASR vydala v roku 2011 sumárne 252 401 správ. Z toho 155 153 slovných správ, 17 848 zvukov, 73 277 
fotografií, 6 119 videí a 4 grafy. 
 
     Za rok 2011 vykázala agentúra celkové príjmy vo výške 3 511 382 EUR, výdavky dosiahli výšku                                  
3 460 715 EUR. TASR skončila rok 2011 s prebytkom vo výške 50 667 EUR.  
 
     Tlačová agentúra dokázala zabezpečiť svoju činnosť  s prevádzkovým  rozpočtom nižším v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom takmer o 29 %.  Príjmy klesli zo sumy  4 904 687 EUR  v roku 2010 na 3 511 382 
EUR v roku 2011, čo znamená medziročný výpadok vo výške   1 393 305 EUR.  
 
    Súhrnné náklady TASR dosiahli za rok 2011 výšku 3 560 271 EUR. Celkové výnosy za sledované obdobie 
dosiahli čiastku  3 086 059 EUR. Týmto agentúra hospodárenie za rok 2011 skončila so stratou 474 212 EUR.   
    
     V roku 2010 bol príspevok od štátu na úlohy vo verejnom záujme vo výške 2 343 067 EUR. Medziročne 
klesla výška príspevku o 1 240 067 EUR. Výška príspevku od štátu tak v roku 2011 činila  1 103 000 EUR. 
Príspevok štátu bol v roku 2011 druhým historicky najnižším  za celú dobu existencie agentúry (nižší bol iba 
v prvom roku samostatného pôsobenia agentúry v roku 1993). Medziročne došlo k jeho zníženiu takmer o 
polovicu (47,08%).       
 
 
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 od novembra 
2011 Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava. 
 
 
HLAVNÁ ČINNOSŤ TASR 
 
     Hlavnou činnosťou TASR v zmysle zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky 
a o zmene niektorých zákonov 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. 
 
Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie z územia Slovenskej republiky o: 

a) spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na celoštátnej 
úrovni a na regionálnej úrovni, 

b) orgánoch verejnej moci, nimi zriadených rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách 
a právnických osobách zriadených zákonom a o ich činnosti,  

c) kultúrnych aktivitách s dôrazom na národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnických 
skupín a ochrane kultúrneho dedičstva,  

d) národnostných menšinách a etnických skupinách žijúcich na území Slovenskej republiky,  
e) činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností, 
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f) sociálne znevýhodnených a rizikových skupinách obyvateľstva, 
g) školstve, vede, výskume,  
h) zdravotníctve a životnom štýle, 
i) verejnej bezpečnosti a prevencii pred kriminalitou,  
j) ochrane maloletých a prevencii pred spoločensky negatívnymi vplyvmi, 
k) iných významných oblastiach života spoločnosti. 

 
Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie zo zahraničia o: 

a) spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach celosvetového 
významu, európskeho významu a regionálneho významu,  

b) udalostiach, ktoré sa vzťahujú k  Slovenskej republike, 
c) činnosti a úspechoch občanov Slovenskej republiky v zahraničí, 
d) živote a činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí, 
e) iných významných udalostiach. 

 
Tlačová agentúra vykonáva vo verejnom záujme v rámci hlavnej činnosti tieto služby: 

a) vydáva v úplnom znení vyhlásenia prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, 
Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu 
Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov, 
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, 
Kancelárie súdnej rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných orgánov štátnej správy, ak 
o to požiadajú, 

b) informuje o stanoviskách a oznámeniach prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, 
Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu 
Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov, 
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej, Kancelárie súdnej 
rady, Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú, 

c) informuje o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej moci, rozpočtových organizácií 
a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, ak o to požiada príslušný 
ústredný orgán štátnej správy alebo orgán verejnej moci, ktorý nemá nadriadený ústredný orgán 
štátnej správy, 

d) zhromažďuje a sprístupňuje informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach  a aktivitách  
orgánov Európskej únie, 

e) vyhľadáva a spracováva informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických 
a športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích 
jazykoch, 

f) uchováva a sprístupňuje zhromaždené informácie, 
g) zhromažďuje a sprístupňuje databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov 

v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely. 
 
     Tlačová agentúra zriaďuje regionálne spravodajské pracoviská tlačovej agentúry v sídlach krajov 
a spravodajské pracoviská v zahraničí.  
 
     Tlačová agentúra plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.1) 
 
     Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry je vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektuje právo na 
informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, 
politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej 
skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie. 

                                                 
1) Napríklad § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 
Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a konaní pred ním v znení neskorších predpisov.  
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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.  
Zloženie správnej rady k 31. 12. 2011 
 
Ing. Vladimír Masár - predseda 
JUDr. Boris Chovanec – podpredseda 
Mgr. Eliška Holásková – člen 
Ing. Peter Alakša – člen 
Doc. Ján Sand – člen. 

 
Zmeny v zložení správnej rady v roku 2011 

 
     V roku 2011 neboli žiadne zmeny v zložení správnej rady. 

 
Zmeny vo funkciách správnej rady v roku 2011 
 
     Ing. Vladimír Masár bol zvolený za predsedu Správnej rady TASR od 19. 3. 2011. Vo funkcii vystriedal Mgr. 
Elišku Holáskovú.  JUDr. Boris Chovanec bol zvolený za podpredsedu Správnej rady od 19. 3. 2011. Vo funkcii 
vystriedal Ing. Vladimíra Masára. 
 
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.  
 
     Generálnym riaditeľom TASR bol v roku 2011 PhDr. Jaroslav Rezník. Do tejto funkcie bol zvolený Správnou 
radou TASR v súlade so zákonom č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene 
niektorých zákonov dňa  29. apríla 2009 na základe výberového konania. 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 
 

 
 
 
TASR nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 
HODNOTY TASR 
 
     TASR dbá na to, aby poskytovala verejnosti i klientom objektívne, rýchle, vyvážené informácie. Prináša 
multimediálne informácie bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu.  
 
     Tlačová agentúra je pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá.      
 
     Tlačová agentúra sa zasadzuje o dodržiavanie pravidiel etiky vo všetkých oblastiach, s akcentom na etiku 
žurnalistiky. Tieto etické 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, 
spolupracovníkom, zákazníkom a všetkým ostatným partnerom TASR pokladáme za základnú súčasť firemnej 
kultúry. 
 
 
CIELE 
 
     TASR plní úlohy, ktoré jej ukladá zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky 
a o zmene niektorých zákonov poskytovaním služieb v oblasti spravodajstva. Rovnako dôsledne si plní úlohy 
vo verejnom záujme.  
 
     Okrem obligatórnych úloh, ktoré agentúra plní zo zákona, pôsobí TASR na trhu informácií. 
 
     Cieľom TASR je byť dlhodobo úspešnou a zákazníkmi aj verejnosťou preferovanou tlačovou agentúrou.  
TASR chce prostredníctvom tímu profesionálov ponúkať kvalitné a rýchle informácie v súvislostiach. 

Generálny 
riaditeľ 

Úsek obchodu 
a marketingu 

Úsek 
ekonomiky 

Úsek 
šéfredaktora 

Sekretariát GR 

Úsek 
informačných 

technológií 

Domáca 
redakcia 

Obrazová a video 
redakcia 

Športová 
redakcia 

Ekonomická 
redakcia 

Zahraničná 
redakcia 

Správna rada 

Redakcia 
dokumentačných 

databáz 



8 
 

     TASR neustále rozširuje portfólio služieb pre verejnosť tak, aby v dobe spoplatňovania internetu 
zabezpečila dostatok informácií pre verejnosť pre slobodné utváranie názorov. 
     TASR spracúva a sprístupňuje archívy tlačovej agentúry.  
 
     Tlačová agentúra buduje sieť svojich spravodajcov, vytvára celistvý obraz Slovenska. Zaznamenáva udalosti 
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. 
 
     TASR hospodári efektívne. 
 
 
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV  
 
     Tlačová agentúra koná s vedomím spoločenskej zodpovednosti, s vysokým rešpektom k svojim klientom. 
 
 
ORGANICKÝ KONTINUÁLNY RAST  
 
     TASR sa opiera o redakčné skúsenosti tvorivých viacgeneračných tímov, vzdelávací proces, hodnotné 
archívy a technologické inovácie. 
  
VPLYV ČINNOSTI ORGANIZÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
 
     Činnosť TASR nemá žiadny vplyv na životné prostredie. 
 
 
NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA 
 
     TASR nevynakladá prostriedky na výskum a vývoj. 
 
NADOBUDNUTIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV,  OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ  
 
     TASR nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné 
podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 
 
SUMÁRNE HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA A STREDNODOBÝ VÝHĽAD  
 
     Tlačová agentúra Slovenskej republiky v roku 2011 splnila všetky úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.  
    Agentúra vyhľadávala aktuálne, včasné, overené, neskreslené a nestranné informácie, ktoré boli 
spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, obrazových 
záznamov. Informácie uchovávala a sprístupňovala.  
 
     V roku 2011 sa TASR podarilo zabezpečiť prevádzku  v dôsledku tvrdých reštrikčných opatrení počas 
predchádzajúcich rokov. TASR vstúpila do roku 2011 znovu s nižším počtom zamestnancov. V závere roku 
2010 došlo k prepusteniu ďalších 31 ľudí. V rozpätí rokov 2007 až 2011 tak došlo k skoro tretinovej redukcii 
zamestnancov. Aj v dôsledku tejto optimalizácie sa mohla agentúra v roku 2011 presťahovať do priestorov 
s nižšou plochou. Presťahovaním sa do efektívnejších priestorov vznikla významná  úsporu v hospodárení 
TASR. 
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     Agentúra v hodnotenom období fungovala v minimalistickom režime. Boli obmedzené akékoľvek výdavky 
okrem havarijných stavov. Absentovali odmeny, fakultatívne zložky mzdy, pričom sa kontinuálne zvyšoval tlak 
na pracovný výkon po optimalizácii zamestnancov. Zmluvy s dodávateľmi boli prehodnocované a upravované 
na minimálne čiastky. Agentúra sa zbavovala svojho prebytočného a neupotrebiteľného majetku.  
   Úsporné opatrenia v agentúre majú vážny dopad na technológie, ktoré začínajú kolabovať a žiadajú si 
masívne inovácie.  
 
     Príspevok štátu bol v roku 2011 druhý historicky najnižší za celú dobu existencie agentúry. Toto drastické 
zníženie nemalo vplyv na kvalitu produktov, prejavilo sa hlavne v kvantite úloh vo verejnom záujme a 
intenzite spracovávania archívov. Zmluvné podmienky kontraktu boli splnené.  
 
     Napriek reštrikciám agentúra v závere roka pracovala na príprave rozsiahlych online produktov, ktoré 
nemajú v histórii TASR obdobu. Ich uvedenie sa plánuje na jar 2012.  
 
     TASR je v súčasnosti efektívne fungujúca verejnoprávna inštitúcia.  Udáva trendy a je lídrom agentúrneho 
trhu. Predstavuje funkčný model transformovanej a dobre spravovanej verejnoprávnej inštitúcie.  
V budúcnosti je však nemysliteľné ďalej redukovať rozpočet pri zachovaní vitálnych funkcií agentúry 
a zachovaní kvality jej produktov. 
  
     Unikátnosť a výnimočnosť TASR možno vnímať v rovine produktov a služieb, ktoré ponúka výlučne TASR, 
ako i v rovine úloh, ktoré agentúra obligatórne plní na základe zákona, nie iba rozhodnutím o prioritách zo 
strany manažmentu. TASR zabezpečuje celý rad funkcií vo verejnom záujme. Služby, ktoré poskytuje 
verejnosti majú pevné legislatívne pravidlá o objektivite a vyváženosti.  
      
     Postavenie a jedinečnosť agentúry vychádza z noriem vyššej právnej sily, najmä čl. 26 Ústavy Slovenskej 
republiky, čl. 10 Európskeho Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 19 Medzinárodného 
paktu o občianskych a politických právach a je v súlade s medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. Opiera sa o relevantné odporúčania a rezolúcie Rady Európy.  
     
     TASR zabezpečuje vysoko špecifikované informácie o činnosti štátnych orgánov, ich vyhlásenia, 
oznámenia, stanoviská, prináša informácie zo sveta, mapuje dianie v Európskej únii, zabezpečuje kompletné, 
rýchle a vyvážené spravodajstvo z celého Slovenska, čím napĺňa ústavné právo verejnosti na informácie bez 
ohľadu na komerčnú hodnotu.  
 
     Práve v súčasnej dobe, kedy média čelia poklesu záujmu zo strany percipientov, v dobe, kedy sa 
spoplatňujú online médiá, stúpa úloha verejnoprávneho subjektu, ktorý dokáže ponúkať verejnosti 
bezplatné,  rýchle a pravdivé informácie.  
     Agentúra v najbližšej dobe plánuje uviesť flotilu nových webov, ktoré by ďalej posilnili jej verejnoprávne 
poslanie.  
 
     TASR má nezastupiteľnú úlohu v oblasti trvalého prístupu k informáciám o veciach verejných a ku 
kultúrnemu bohatstvu zhromaždených informácií. Je povinnou osobou v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o 
archívoch a registratúrach. TASR má textový archív už od roku 1918, ktorý sa priebežne digitalizuje. V 
elektronickej podobe je úplný od roku 1994. Fotoarchív je k dispozícii od roku 1945 a obsahuje do milióna 
fotografií, diapozitívov, pozitívov, negatívov, telefotá a iné archívne formáty.  
 
     V nasledujúcom období je nevyhnutné zabezpečiť obsahový a systémový audit archívov TASR tak, aby boli 
všetky archívne zložky pripravené na bezproblémovú digitalizáciu v nasledujúcom období.  
 
     TASR má významné projekty v rámci mediálnej výchovy pre školy všetkých stupňov. Sprístupnila a na 
vlastné náklady prevádzkuje projekt TASR do každej školy a denne vydáva Školský servis. Ide o projekty s 
aktívnou účasťou žiakov a študentov, ktoré majú formovať postoje k médiám v zmysle uznesení Európskej 
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únie, formátujú hodnotový režim, výrazne prispievajú k budovaniu mediálneho vedomia a kritickej reflexii 
informácií. Agentúra vydáva najaktívnejším prispievateľom novinárske preukazy redaktor - junior.  
 
     Podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov je Tlačová agentúra povinnou osobou, ktorá je povinná zabezpečovať 
informačný systém verejnej správy. TASR má teda celý rad povinností v rovine webu, bezpečnosti, formátov 
a protokolov.  
 
HODNOTENIE ÚLOH VO VEREJNOM ZÁUJME  
 
     TASR plnila všetky podmienky zmluvy č. MK-84/09/M o poskytovaní služieb vo verejnom záujme podľa § 3 
ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov za rok 
2011, ktorú uzavrela s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.  
 
     Príspevok štátu na úlohy vo verejnom záujme bol nižší o 47,08% oproti roku 2010.  
 
Vykonávanie služieb vo verejnom záujme agentúra zabezpečila prostredníctvom svojich redakcií:  
a) domácej redakcie,  
b) obrazovej redakcie,  
c) redakcie zahraničného spravodajstva,  
d) športovej redakcie,  
e) ekonomickej redakcie,  
f) redakcie dokumentačných databáz,  
g) úseku informačných technológií.  
 
     Služby vo verejnom záujme agentúra vykonávala nepretržite počas celého roku 2011. V súlade s § 5 ods. 13 
zákona agentúra všetky služby, na ktoré sa poskytol príspevok podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona poskytovala 
bezodplatne.  
 
     Príspevok na služby vo verejnom záujme pre TASR bol medziročne znížený takmer o polovicu. Toto zníženie 
sa premietlo do kvantity služieb i do procesu sprístupňovania archívov TASR a príprav na ich digitalizáciu. 
Úlohy, ktoré boli stanovené v zmluve z hľadiska kvantity, boli splnené. O kvalite služieb agentúry, vrátane 
služieb vo verejnom záujme, svedčí neustály záujem o jej produkty zo strany štátu, mediálnych i 
nemediálnych klientov.  
 
     Informácie vo verejnom záujme boli vydávané v jednotlivých servisoch TASR, uchovávané v archívoch TASR 
a sprístupňované verejnosti. V Zóne verejného záujmu na www.tasr.sk agentúra sprístupnila širokej verejnosti 
celý rad informácií v zmysle úloh vo verejnom záujme i nad rámec týchto úloh. TASR vydávala exportný servis 
v anglickom a nemeckom jazyku, ktorý bol neskôr nahradený českým jazykom. Na vedecké a študijné účely 
sprístupnila archív fotografií. Na nekomerčné použitie je k dispozícií audioservis. Voľne online prístupná je 
kompletná videoprodukcia TASR i kompletná perexová ponuka textových servisov v systéme TASR Business. 
Nad rámec zákona ponúka dôležité aktuálne informácie pre verejnosť v rámci Zóny verejného záujmu.  
 
     Na www.tasr.sk sa denne sprístupňujú najaktuálnejšie správy z domáceho diania, zahraničia, ekonomiky a 
športu, kultúry, exportný servis, školské správy, téma.tasr i špeciálne webové podstránky k významným 
udalostiam s kompletnou tematickou ponukou informácií pre verejnosť (napríklad pri príležitosti volieb). K 
správam TASR vydáva fotografie i videá. Na webe TASR je implementovaný prehliadač na sprístupňovanie 
najnovších fotografií s popisom.  
      Agentúra v roku 2011 pokračovala v sprístupňovaní svojich servisov pre verejnosť prostredníctvom 
aplikácie TASR business, ktorá umožňuje prístup širokej verejnosti k všetkým aktuálnym správam TASR podľa 
záujmu a špecifikácie odberateľa, a to v reálnom čase vydania. Aplikácia umožňuje i prezeranie kompletnej 
ponuky videoservisu.  
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     Všetky informácie v Zóne verejného záujmu prináša TASR v systéme pre správu a vyhľadávanie, ktorý je 
postavený na platforme Autonomy. Sprístupnenie databáz a archívov TASR verejnosti vyvoláva požiadavky na 
bezpečnosť, kapacitu systémov a ich zálohovanie.  
          Informácie vo verejnom záujme zabezpečujú redakcie prierezovo, každá z nich sa zúčastňuje na 
vyhľadávaní, spracovávaní a zverejňovaní týchto informácií špecifickým dielom. Ide o synergickú spoluprácu 
hlavne domácej a zahraničnej redakcie, pomocné materiály zabezpečuje aj ekonomická redakcia, obrazová 
redakcia, športová redakcia a redakcia dokumentačných databáz.  
    
     TASR vytvorila pracovnú pozíciu koordinátora informácií vo verejnom záujme, ktorý zodpovedá za 
selekciu i procesnú stránku vyhľadávania, spracovávania a zverejňovania týchto informácií.  
      
     Veľký diel práce zrealizovala TASR pri sprístupňovaní svojich fotoarchívov. Ide o zložitý proces 
transformácie archívov do podoby elektronicky využiteľných informácií. Okrem priebežnej digitalizácie 
agentúra realizovala kategorizáciu informácií, ich dohľadávanie, identifikáciu zobrazovaných postáv a udalosti. 
Proces zverejňovania archívnych fotografií pokračuje. Kompletná digitalizácia rozsiahlych archívov TASR je 
proces, ktorý sa nedá zvládnuť v rámci vnútorných zdrojov a pre tento proces je potrebné riešenie v podobe 
systémovej digitalizácie.  
      
     V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých 
zákonov a v zmysle zmluvy s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky vydala TASR v druhom polroku 2011 
vyše 5000 vyhlásení, oznámení a stanovísk oprávnených orgánov. V roku 2011 agentúra vydala a sprístupnila 
spolu 3239 multimediálnych správ o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov 
Európskej únie. Tu došlo k zníženiu oproti prvému polroku z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov. 
Agentúra vydala 260 zvukov, týkajúcich sa európskej problematiky, časť z nich od svojho redaktora v Bruseli. V 
obrazovom servise priniesla 936 foto a video reportáží z oblastí EÚ. Správy boli sprístupnené pre verejnosť na 
webovom sídle agentúry v novovytvorenom prehliadači, v Zóne verejného záujmu i v aplikácii TASR business.  
      
     TASR na svojej internetovej stránke sprístupnila v priebehu roku 2011 textové správy z domova, zahraničia, 
ekonomiky, športu, z kultúry, správy zo školstva i spoločensky užitočné správy pre verejnosť v celkovom 
rozsahu 31 218 správ. V zložke „Téma TASR“ agentúra priniesla pre verejnosť v 53 témach vyše 3000 
informácií. Agentúra zverejnila na svojom webe 530 videí. V prehliadači aktuálnych fotografií TASR zverejnila 
aktuálnu fotoprodukciu z domova i zo sveta s popisom.  
      
     V aplikácii TASR business, ktorú je možné bezplatne si stiahnuť do počítača z webu TASR, agentúra za rok 
2011 sprístupnila svoju kompletnú ponuku textových správ v perexovej podobe a online celú produkciu videa.  
      
     Agentúra prostredníctvom svojej internetovej stránky sprístupnila na študijné a vedecké účely databázu 
obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov. Službu agentúra zabezpečovala nepretržite 
počas celého roku.  
Databázu obrazových záznamov agentúra v priebehu roku 2011 postupne dopĺňala tak, že ku koncu roka 2011 
obsahovala súhrne vyše 175 000 kusov fotografií.  
      
     V priebehu roku 2011 TASR sprístupňovala databázu zvukov tak, že na konci roku dosahovala vyše 22 000 
zvukových záznamov.  
      
     Databáza zvukovo-obrazových záznamov v roku 2011 obsahovala súhrne vyše 13 000 zvukovo-obrazových 
záznamov.  
      
     Agentúra v závere roka pripravila projekt spravodajského webu, ktorý bude verejnosti ponúkať všetky 
dôležité informácie z produkcie TASR v reálnom čase. 
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SPRAVODAJSTVO  
 
     TASR vydala v roku 2011 sumárne 252 401 správ. Z toho 155 153 slovných správ, 17 848 zvukov, 73 277 
fotografií, 6119 videí a 4 grafy. 
 
     Službu verejnosti v oblasti spravodajstva TASR zabezpečovala prostredníctvom domácej redakcie, 
zahraničnej redakcie, ekonomickej redakcie, športovej redakcie, obrazovej redakcie a redakcie 
dokumentačných databáz. Agentúra využívala bohatú sieť regionálnych spravodajcov na Slovensku a sieť 
zahraničných spravodajcov.  
     Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry bolo vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektovalo právo na 
informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, 
politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej 
skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.  
 
     TASR v uplynulom roku zaznamenala všetky dôležité udalosti z domova, zo zahraničia, ekonomiky i športu 
prostredníctvom vlastných redaktorov v Bratislave, ale i bohatej siete regionálnych redaktorov 
a spolupracovníkov na Slovensku i v zahraničí. V spolupráci so svetovými agentúrami priniesla ucelený obraz 
o dianí na všetkých kontinentoch, s dôrazom na udalosti, týkajúce sa Slovenska (slovaciká).  
 
     Redaktori TASR boli aj v uplynulom roku pri všetkých dôležitých rokovaniach štátnych orgánov, 
zúčastňovali sa zahraničných služobných ciest predstaviteľov štátu. Pre TASR nie je táto agenda fakultatívna, 
ale vníma ju ako spravodajskú povinnosť.  
 
     TASR bola jednoznačným lídrom pri poskytovaní informácií zo zahraničia. Agentúra má najväčší rozsah 
zdrojov zahraničného spravodajstva, vydávaný na základe zmluvných vzťahov so skoro dvadsiatkou 
spravodajských agentúr z celého sveta (REUTERS - Veľká Británia, AP – USA, APA - Rakúsko, DPA - Nemecko, 
ANADOLU AGENCY - Turecko, Ukrinform - Ukrajina, ELTA - Litva, ETA - Estónsko, HINA - Chorvátsko, MTI - 
Maďarsko, PAP - Poľsko, BTA – Bulharsko, ROMPRES - Rumunsko, STA – Slovinsko, TANJUG – Juhoslávia, 
NOVÁ ČÍNA – Čína).  
 
     Regionálni spravodajcovia TASR tvoria najucelenejšiu informačnú sieť, ktorá zabezpečuje pohľad na dianie 
na Slovensku. Zahraničný servis bol v hodnotenom období, najkompletnejším nonstop servisom spomedzi 
všetkých médií.  
 
     Športový servis sa venoval nielen všeobecne obľúbeným masovým športom, ale pozorne sledoval aj dianie 
v športoch menšinových. Rovnako zaznamenával aj udalosti v nižších súťažiach.  
 
     TASR aj v mimoriadne zložitom roku  2011 potvrdila, že je lídrom na agentúrnom trhu a klientmi 
preferovanou agentúrou.  
 
     Mimoriadnu pozornosť si zaslúži Školský servis, kde TASR disponuje širokou sieťou školských redaktorov, 
ktorá nie je porovnateľná so žiadnym iným médiom.  
 
Spravodajskú produkciu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za rok  2011 predstavovalo: 

 

Druh spravodajstva Počet správ 

Slovné spravodajstvo 155 153 

Zvukové správy 17 848 

Fotografie 73 277 
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Grafy 4 

Videoservis  6 119 

Spolu 252 401 

 
 

Prehľad počtu  správ a zvukov  za rok 2011 za jednotlivé servisy  
 
 
 

Servis Počet správ Počet zvukov Spolu 

 za rok 2011 za rok 2011  

    

1. Domáci  37 249 7 549 44 798 

2. Ekonomický  22 147 1 852 23 999 

3. Zahraničný  28 792 346 29 138 

4. Športový 38 861 3 894 42 755 

5. Exportný (A*, N*CZ) 14 936 1 421 16 357 

6. Easy  6 922  1 279 8 201 

7. Školský servis  6 246 1 507 7 753 

    Spolu 155 153 17 848 173 001 

 
*A - anglický jazyk 
*N - nemecký jazyk 
*CZ - český jazyk 
 

Domáca redakcia  

 

     Domáca redakcia v roku 2011 vydala 37 249 správ a 7 549 zvukov.  

      

     Prvý polrok 2011 nepriniesol žiadne veľké a ťažiskové udalosti, ako boli napríklad v predchádzajúcom roku 

parlamentné, či komunálne voľby alebo referendum. Napriek tomu zo spravodajského hľadiska bol veľmi 

zaujímavý a priniesol výrazne väčší tlak na hľadanie vlastných tém. Z udalostí, ktorý pokrývala bratislavská 

časť domácej redakcie, jednoznačne dominovalo dianie v parlamente. Predovšetkým niekoľkomesačné 

hľadanie nového generálneho prokurátora a s tým spojené politické turbulencie. V tejto súvislosti treba 

zdôrazniť, že  TASR prichádzala s väčšinou nových informácii ako prvá. Či už to boli výsledky hlasovaní alebo 

vyjadrenia oboch kandidátov na generálneho prokurátora, Dobroslava Trnku a Jozefa Čentéša. Tradične silnú 

publicitu a viacnásobnú exkluzivitu sme zaznamenali v oblasti silových rezortov, predovšetkým pri súdoch. 

Redakcia kontinuálne a sledovala viaceré známe kauzy, ako je proces s yegorovcami, havária autobusu 

v Polomke a podobne. Redaktori rýchlo a precízne pokrývali udalosti týkajúce sa Ústavného súdu v Košiciach. 

Ďalšou oblasťou, kde TASR dominovala s vlastnými témami, bol rezort zdravotníctva. Informácie, ktoré TASR 

priniesla z oblasti transformácie nemocníc a škrtov lôžok, boli odrazovými mostíkmi aj pre našich mediálnych 

odberateľov.  
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   Druhý polrok 2011 sa z hľadiska domácej redakcie niesol v znamení dvoch ťažiskových udalostí. Prvou bol  

pád vlády po nevyslovení dôvery v Národnej rade SR a druhou núdzový stav po výpovediach zdravotníkov na 

sklonku roka. V oboch prípadoch si pokrytie týchto udalostí vyžadovalo dlhotrvajúce a tímové nasadenie celej 

redakcie počas dlhšieho časového obdobia. Na odvolanie vlády nadväzovali hlasovania v parlamente 

o predčasných parlamentných voľbách, rokovania s prezidentom o tom, kto bude mať mandát doviesť krajinu 

do volieb, zmena ústavy, ustanovenie ÚVK, uzatváranie kandidátok i prezentácie prvých programov 

politických strán. V tomto období sa TASR darilo prinášať vlastné a exkluzívne informácie o zákulisnom dianí 

a o ďalšom postupe koalície. Vysoké nasadenie predovšetkým redaktorov, ktorí sa venujú politickým témam 

si vyžiadali aj témy, ktoré naznačili, že predvolebný boj bude mimoriadne ostrý a bez škrupúľ. To sa ukázalo 

v prípade káuz s odposluchmi na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a zverejnenia spisov s názvami 

Gorila a Gorila 1.    

      

     Podobne vysoké nasadenie a kvalitné pokrytie sa týkalo aj diania v rezorte zdravotníctva, kde redakcia 

kontinuálne sledovala situáciu po podávaní hromadných výpovedí do konca septembra a následne ich 

naplnení o dva mesiace neskôr. Tímovú prácu si vyžiadalo pokrytie viacerých nočných rokovaní vlády so 

zdravotníkmi i mapovanie situácie v nemocniciach v regiónoch.  

 

     Súdržnosť redakcie preveril aj fakt, že počas tohto spravodajsky náročného obdobia, pracovala aj DR 

v provizórnych podmienkach počas sťahovania sa do nových priestorov.    

      

     Veľmi pozitívne možno v tejto súvislosti vyhodnotiť v roku 2011 aj prínos regionálnych redaktorov, ktorí 

výrazne napredovali pri samostatnom hľadaní vlastných tém. Tie boli veľmi žiadané predovšetkým 

odberateľmi z radov regionálnych médií. Tradične silnou stránkou siete regionálnych redaktorov je aj vysoká 

operatívnosť a mobilita v prípade prírodných katastrof. V prvom polroku to boli predovšetkým povodne na 

západe Slovenska.  

  

    TASR pri vytváraní a plánovaní tém výrazne plní svoju verejnoprávnu funkcie, ako príklad možno spomenúť 

20 rokov spolupráce Vyšehradskej štvorky, kde okrem chronológie a prierezu histórie tohto zoskupenia, 

dostali slovo aj zástupcovia a politické osobnosti všetkých členských krajín. Veľmi dobrý a pozitívny ohlas 

mala aj téma TASR venovaná lobingu. Jej publicita naznačila, že téma, ktorá je na Slovensku stále bez 

potrebného legislatívneho zakotvenia, takto komplexne ešte nebola spracovaná. Ďalším vydareným počinom 

bola téma venovaná novej cenotvorbe liekov, ktorá priniesla verejnosti komplexné informácie. Alebo téma, 

ktorá mapovala aktuálny fenomén zľavových portálov, kde TASR poukázala na klady, no aj riziká tejto formy 

spotrebiteľského správania sa. Viaceré témy TASR boli prierezové a DR sa podieľala na spracovaní časti 

problematiky v kooperácii s ostatnými redakciami. Medzi také možno zaradiť napríklad 20 rokov od 

kupónovej privatizácie, kde sa priblížili všetky kľúčové okamihy rozhodnutia, ktoré až doteraz ovplyvňuje 

ekonomický život a procesy v Českej a Slovenskej republike.  

      

     V tejto súvislosti vysoko kladne hodnotíme spoluprácu s dokumentačnou a ekonomickou redakciou. Vďaka 

dokumentačnej redakcii sa darí operatívne dopĺňať aktuálne dianie a správy o chronológie, profily 

i backgroundové materiály. Celkovo je to veľkým obohatením servisu, čo sa ukazuje aj na prebratých 

materiáloch našimi klientmi. Podobné je to aj v prípade ekonomickej redakcie. Miera prepojenia napríklad pri 

rokovaniach parlamentu je nadštandardná a prináša benefity obom redakciám. Takto sa sčasti darí 

eliminovať personálnu poddimenzovanosť ekonomickej redakcie.  
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     Domáca redakcia TASR sa  podieľala aj na rozbehu novej služby pre odberateľov, českého servisu. Dôraz sa 

kladie najmä na pôsobenie českých firiem na Slovensku, novinky z cestovného ruchu, zaujímavosti, tipy 

a regionálne špeciality.  V tejto súvislosti je vítaným príspevkom projekt Mestá a obce Slovenska, ktorý TASR 

spustila na jeseň 2010. Vďaka nemu sa darí predstavovať menej známe, no turisticky príťažlivé miesta 

Slovenska. V prvom polroku ich bolo 25. Medzi najzaujímavejšie reportáže patrili Divín, Valaská Belá, Malá 

Tŕňa, či Strečno. Ukazuje sa, že témy, ktoré sa objavujú v rámci projektu Mestá a obce, sa stali predmetom 

stáleho záujmu regionálnych médií, ktoré ich preberajú alebo sa nimi inšpirujú.  

       V roku 2011 redakcia pokračovala aj v ďalšom nosnom projekte, ktorého začiatok spadá do obdobia 

jesene 2010. Osobnosti: tváre a myšlienky sa vyprofilovali z väčšej časti ako projekt domácej a ekonomickej 

redakcie. Cieľom je predstaviť zaujímavé a mienkotvorné slovenské a zahraničné osobnosti z rôznych oblastí 

ako je zahraničná politika, kultúra, ekonómia. Viaceré rozhovory uspeli u odberateľov, ktorí ich na webových 

portáloch uverejnili celé, čo nebýva pri agentúrnej žurnalistike bežné. Veľmi žiadané sú v tejto súvislosti 

rozhovory z oblasti kultúry a  rozhovory súvisiace s historickými udalosťami, kde sa s veľkým úspechom 

stretla téma 20. výročia odsunu sovietskych vojsk z Československa. 

      

     TASR v roku 2011 už po tretí raz zrealizovala aj vzdelávacie kurzy pre redaktorov spravodajského úseku 

zamerané na správne písanie správ a na efektívne prípravu a vedenie rozhovorov. Účasť na kurze ponúkla aj 

niektorým odberateľom.  

Easy servis 

      

     TASR v Easy servise za  rok 2011 vydala 6 922 správ a 1 279 zvukov.  

     Za rok 2011 možno pozitívne zhodnotiť aj easy servis. Odberatelia si zvykli, že správy „ľahšieho charakteru“ 

nemusia hľadať naprieč existujúcimi servismi, ale majú ich k dispozícii v rámci jedného z nich. Domáca 

redakcia TASR sa na produkcii easy servisu podieľala predovšetkým správami z kultúrnej oblasti, teda 

novinkami z divadiel, filmov, hudobnej oblasti i šoubiznisu. Vyhľadávanými sú tiež zaujímavosti, topky, 

predovšetkým z diania v parlamente alebo politického života. Zahraničná redakcia prispela „odľahčenými“ 

správami zo sveta. Redakcia dokumentačných databáz obohatila easy servis o životopisy, profily osobností 

z rôznych oblastí života a tiež o informácie o svetových či medzinárodných dňoch. 

Školský servis  

     Za rok 2011 bolo v servise publikovaných 7 753 správ z toho 1 507 zvukov. 

 

     Na projekte aktívne spolupracuje cca 1 500 škôl.  

  

     Školský servis  zaznamenal v priebehu druhého polroku 2011 expanziu. Pribudli noví prispievatelia z radov 

žiakov a študentov, ale i učiteľov. Školy, ktoré prispievajú do servisu mimoriadne oceňujú možnosť 

profesionálnej žurnalistickej práce so spätnou väzbou zo strany TASR. Z mnohých prispievateľov sa od jesene 

stali študenti žurnalistiky alebo iných mediálnych odborov. Väčšina z nich naďalej pokračuje v spolupráci 

s TASR. Niektorí z nich spolupracujú s ostatnými servismi TASR.  

 

     V školskom servise stúpol nielen počet správ, ale i fotografií.  
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Najaktívnejšie školy:  Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, Prešovská Univerzita, Prešov, 

Univerzita Komenského, Bratislava Obchodná akadémia Šurany ZŠ Kráľovský Chlmec, Katolícka univerzita 

Ružomberok, ZŠ Námestie Mladosti Žilina, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého Trenčín, ZŠ s MŠ 

Vančurova Trnava, ZŠ Jarná, Poprad, ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď, ZŠ I.B. Zocha, Revúca, ZŠ s MŠ Liptovská 

Teplička, Gymnázium P. U. Olivu Poprad, ZŠ s MŠ Gbely. 

 

     Koncom roka  TASR pripravila pre žiakov a študentov  vianočnú súťaž na facebooku o najkrajšiu fotografiu, 

ktorú  vyhral Adam Rohaľ zo ZŠ s MŠ Podolínec. O jeho prvenstve rozhodli  hlasy aktívnych prispievateľov 

školského servisu. 

 

Ekonomická redakcia  

 

     Ekonomická  redakcia vydala v roku 2011 2 2147  správ a 1 852 zvukov.  

  

     Rok 2011 bol v ekonomickej oblasti poznačený úsilím o presadenie viacerých veľkých zmien v oblasti 

odvodov, pracovného trhu či druhého dôchodkového piliera. Mnohé z nich vyvolali intenzívnu 

celospoločenskú diskusiu a všetkým týmto témam sa ekonomická redakcia venovala na dennej báze, od 

vzniku návrhu cez politické diskusie až po schvaľovanie príslušnej legislatívy vo vláde a parlamente. Redakcia 

prinášala názory nielen samotných autorov navrhovaných zmien, ale aj pohľad zvyšku politického spektra a  

odborníkov na danú oblasť.  

 

     Najväčšou medzinárodnou témou, s výrazným dosahom aj na Slovensko, bola počas celého uplynulého 

roka stupňujúca sa dlhová kríza v eurozóne. Redaktori ekonomickej redakcie TASR sledovali priebeh rokovaní 

na celoeurópskej úrovni, a to aj osobnou účasťou na summitoch v Bruseli, ako aj ich dopady na Slovensko. 

Snaha o schválenie jednej z európskych dohôd - posilneného dočasného eurovalu - napokon zapríčinila pád 

vlády Ivety Radičovej. Redakcia zabezpečovala podrobné spravodajstvo z týchto udalostí. 

      

     Napriek pádu vlády bolo kľúčovou témou v závere vlaňajška prijímanie štátneho rozpočtu na rok 2012. 

Ekonomická redakcia TASR sledovala jeho osud od prvých návrhov, cez opakované rokovania koaličných strán 

a vládneho kabinetu, až po schvaľovací proces v Národnej rade Slovenskej republiky. Vzhľadom na politickú 

situáciu bol rozpočet predmetom ešte intenzívnejšej diskusie ako obvykle a nakoniec aj dohody bývalej 

vládnej koalície s časťou opozície. 

      

     Intenzívnu diskusiu v odborných aj politických kruhoch, ktorej výsledkom však, na rozdiel od rozpočtu, bol 

konsenzus naprieč celým politickým spektrom, vyvolal zákon o rozpočtovej zodpovednosti, tzv. dlhová brzda. 

Rovnako ako v prípade eurovalu ide o celoeurópsku iniciatívu, reagujúcu na dlhovú krízu v eurozóne. 

Predstavitelia parlamentných strán pripravovali dlhovú brzdu počas veľkej časti roka a redaktori ekonomickej 

redakcie podrobne sledovali celý proces, až po schválenie normy koncom vlaňajška. 

      

     Okrem týchto nosných tém redakcia pravidelne prinášala najdôležitejšie informácie o činnosti vlády 

a parlamentu, jednotlivých ekonomických ministerstiev a ďalších verejných inštitúcií. Prostredníctvom siete 

regionálnych spravodajcov pokrývala aj činnosť významných firiem pôsobiacich vo všetkých regiónoch SR. 

Redaktori sa okrem základných správ pravidelne venovali aj analytickým materiálom, napríklad situácii na 

trhu práce, rozvoju dopravnej infraštruktúry, zmenám v podnikateľskom prostredí na Slovensku či aktuálnym 

problémom slovenského poľnohospodárstva. 



17 
 

          Prekladateľská sekcia ekonomickej redakcie počas minulého roka sledovala vývoj globálnej ekonomiky 

v čase nastupujúcej ďalšej fázy hospodárskej krízy, kľúčové celoeurópske témy, ako aj dôležité udalosti 

v stredoeurópskom regióne. Redaktori – prekladatelia pritom prinášali nielen najdôležitejšie informácie 

z medzinárodných akciových, menových a komoditných trhov, ale aj odľahčené správy a zaujímavosti zo 

svetovej ekonomiky.       

 

Zahraničná redakcia   

   

 Zahraničná  redakcia  vydala  v roku 2011  28 792 správ a  346 zvukov v zahraničnom servise  a 14 936 správ 

a  1 421 zvukov v anglickom a českom jazyku v exportnom servise. 

 

Zahraničný servis 

 
     Prvý aj druhý polrok 2011 bol mimoriadne bohatý na významné udalosti vo svete. ZR TASR sa 

v nepretržitej prevádzke v čo najväčšej možnej miere podieľala na ich monitorovaní ako aj spracovávaní 

dodatočných materiálov v Témach TASR, rozhovoroch či sledovaní reakcií. 

     ZR TASR okrem toho monitorovala množstvo ďalších aktualít zo sveta zahraničnej politiky, kultúry či 

šoubiznisu, ale napríklad aj pohyb slovenských dovolenkárov v Chorvátsku a v ďalších krajinách.  

 

     Exportná redakcia sa aj v roku 2011 aktívne podieľala na tvorbe anglických bulletinov a nepretržite 

zabezpečovala anglický servis o dianí na Slovensku pre všetkých svojich odberateľov.   

 

Rok 2011 by sa z pohľadu ZR TASR dalo rozdeliť na niekoľko najvýznamnejších tematických častí: 

 

Ľudové povstania v arabskom svete: 

V prvých týždňoch i mesiacoch roka 2011 rezonovali najmä protivládne demonštrácie a s nimi spojené 

nepokoje, ktoré sa postupne šírili v arabských krajinách (Tunisko, Egypt, Bahrajn, Maroko,Líbya, Sýria). 

V Tunisku a Egypte mali najdramatickejší priebeh a viedli k zvrhnutiu tamojších dlhoročných lídrov – 

prezidentov Zína al-Ábidína bin Alího a Husního Mubaraka (február). Nepokoje v Sýrii,kde prezident Bašár 

Asad nasadil proti demonštrantom armádu a bezpečnostné zložky, trvajú doposiaľ. V Líbyi vyústilo ľudové 

povstanie do vzušných náletov Severoatlantickej alianie voči jednotkám lojálnym vodcovi Muammarovi 

Kaddáfímu. 

 

Katastrofálne zemetrasenie a prívalová vlna cunami v Japonsku: 

Prírodná katastrofa obrovských rozmerov postihla Japonsko 11. marca 2011.  Zemetrasenie s magnitúdou 

9,0, ktoré otriaslo východnou časťou krajiny ako aj a následná vlna cunami si vyžiadali desaťtisíce obetí 

a spôsobili obrovské materiálne škody. Zničili aj reaktory jadrovej elektrárne Fukušima,  z ktorej do dnešných 

dní uniká radiácia. ZR TASR podrobne monitorovala dianie v krajine i úsilie o jej rekonštrukciu po prírodnej 

katastrofe, ktorá mala okrem iného dopad i na miestnu politickú scénu. Japonská vláda na čele s premiérom 

Naotom Kanom musela čeliť ostrej kritike, že podľa niektorých tvrdení informácie o rozsahu katastrofy 

skresľovala a reagovala na ňu neadekvátne. 
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Vojna v Líbyi: 

Zásahy líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího voči protivládnym demonštrantom v krajine vyústili do 

reakcie medzinárodného spoločenstva. Po prijatí rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorú presadzovalo 

najmä Francúzsko a ďalšie západné štáty, sa 19. marca 2011 začali spojenecké nálety na Líbyu. 

 

 

Zabitie bin Ládina: 

Americké špeciálne komando zlikvidovalo 2. mája 2011 v úkryte v pakistanskom Abbottabade vodcu 

medzinárodnej teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina. Jeho identitu potvrdili testy DNA.  Akcia 

komanda vyvolala pobúrenie Pakistanu, ktorý namietol, že išlo o porušenie suverenity krajiny.  Operácia 

viedla k vyostreniu vzťahov medzi USA a Pakistanom, ako aj hrozbám al-Káidy odvetnými útokmi. Novým 

šéfom al-Káidy sa stal Ajman Zawahrí. 

 

Zadržanie Ratka Mladiča: 

Srbská polícia 26. mája 2011 po 16 rokoch skrývania sa zadržala bývalého veliteľa bosnianskosrbských 

jednotiek Ratka Mladiča v srbskej dedine Lazarevo.  Mladiča vzápätí vydali Medzinárodnému trestnému 

tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v Haagu, kde čelí obvineniam z vojnových zločinov, zločinov proti 

ľudskosti a genocídy v súvislosti s masakrou v Srebrenici a ostreľovaním Sarajeva v časoch občianskej vojny 

v Bosne (1992-95).  

 

Masakra v Nórsku: 

Pravicový radikál Anders Behring Breivik teroristickým bombovým útokom v Oslo a streľbou na ostrove Utoya 

pripravil o život 77 prevažne mladých ľudí. Išlo o najhoršiu masakru osamoteného strelca od čias druhej 

svetovej vojny.  

 

Raketoplán Atlantis: 

21. júla 2011 pristál raketoplán Atlantis – vrátil sa zo svojej poslednej misie a skončila sa 30-ročná éra 

raketoplánov. 

 

Kosovo: 

Najhoršie nepokoje na kosovsko-srbských hraniciach od roku 1998/99, postavenie cestných barikád. 

 

Vyvrcholenie konfliktu v Líbyi: 

Koniec vojny v Líbyi zadržaním a zabitím vodcu Muammara Kaddáfího 20. októbra 2011. OSN následne 

nariadila smrť Kaddáfího vyšetriť. V Líbyi sa začala následne formovať nová vláda prostredníctvom 

Prechodnej národnej rady.  

19. novembra 2011 zadržali v Líbyi aj posledného unikajúceho Kaddáfího syna Sajfa Isláma, o deň neskôr 

i bývalého šéfa rozviedky Sanúsího 

 

Rusko – pád lietadla na palube s Pavlom Demitrom 

 

Maďarsko – spory s EÚ okolo kontroverznej legislatívy. Politika premiéra Vitkora Orbána na pozadí 

nepriaznivej ekonomickej situácie krajiny vyvolávala čoraz väčší odpor doma i na pôde EÚ.  
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Sýria - pokračujúce ľudové povstanie proti režimu tamojšieho prezidenta Bašára Asada.  Podľa OSN si  zásahy 

bezpečnostných síl vyžiadali do 5 000 obetí.  

 

Irak - Spojené štáty stiahli z Iraku svojich posledných vojakov. Posledný konvoj prekročil hranice do Kuvajtu 

18. decembra 2011. 

Rusko – parlamentné voľby 

Voľby zo 4. decembra 2011 vyhralo Jednotné Rusko premiéra Vladimira Putina. Následne vypukli protesty 

a nepokoje, ktoré sprevádzajú predvolebnú kampaň pred prezidentskými voľbami.  

 

Chorvátsko - slávnostne podpísalo 9. decembra 2011 prístupovú dohodu s EÚ. 

Česko - 18. decembra 2011 zomrel bývalý československý a český prezident Václav Havel.  

Severná Kórea - 19. decembra 2011 oznámili smrť severokórejského prezidenta Kim Čong-ila. 

 

Športová redakcia 

 

     Športová  redakcia  v roku 2011 vydala 38 861 správ a 3 894 zvukov. 

 

     Športová redakcia TASR absolvovala v roku 2011 množstvo akcií na rôznych frontoch a tou vrcholnou boli 

domáce MS v hokeji.  Historický šampionát išiel nad rámec servisu a od januára až do jeho májovej realizácie 

mal v TASR špeciálne kľúčovanie. V apríli a v máji bol výdatným zdrojom správ aj do českého servisu. Počas 

MS pracovali priamo v ich dejiskách štyria redaktori oddelenia, jeden z nich v úvodných dvoch fázach v 

Košiciach, traja sa venovali predovšetkým slovenskej reprezentácii a vôbec slovacikám v Bratislave. 

     V zahraničí ŠR TASR pokryla priamo v dejiskách najvýznamnejšie akcie slovenských reprezentácií - 

hádzanárov vo Švédsku, zjazdárov v Nemecku, futbalistov v Luxembursku a Írsku. Redaktori boli s 

fotoreportérmi aj na oboch zahraničných akciách v Mníchove a v Klagenfurte. Hokejisti začali novú éru a 

redakcia nadviazala sľubnú spoluprácu s novým vedením zväzu i s novým realizačným tímom.    

      

     Z ďalšieho športu redakcia venovala zvýšenú pozornosť slovenským cyklistom Velitsovcom a Saganovi, 

boxerovi Kovácsovi a tradične tenisovým reprezentantom, ktorí boli na turnajoch zdrojom cenných zvukov. V 

druhej polovici roka 2011 vyvrcholila ostro sledovaná kvalifikácia ME futbalistov. Redakcia sa tejto štátnej 

reprezentácii venovala prioritne nielen po spravodajskej, ale aj po nadstavbovej stránke. Absolvovala a silnú 

ekipu posielala na domáce akcie národného tímu v Žiline. 

      

     Redakcia predviedla svoje prednosti aj v prípade dvoch výnimočných udalostí. Na domácich MS 

vodnoslalomárov v Čunove to bola séria príbehových materiálov s autenticky silným audiom. Azda najväčšiu 

silu spravodajských individualít v kolektívnom nasadení ukázala pri tragickej udalosti 

ohľadom charizmatického hokejového reprezentanta Pavla Demitru. Viacerí klienti vyjadrili obdiv redakcii za 

obrovské nasadenia v obrovskej rýchlosti a spravodajskej kvalite predovšetkým v prvých hodinách po 

tragédii.          

      

     K záveru roka sa do servisu postupne pridával olympijský akcent, Slovensko získalo prvé miestenky do 

Londýna, o ďalšie rozbehlo kvalifikácie. V závere roka redakcia pripravila bilančné materiály i na slovenskom 

trhu exkluzívne úplné a jedinečne koncepčné kalendáre domácich a zahraničných udalostí vo svete športu v 

roku 2012.  
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Obrazová a video redakcia  

 

     Obrazová a video redakcia v roku 2011 vydala 73 277 fotografií a 6 119 videozáznamov. Fotoreportáže zo 

sveta čerpala zo zahraničnej agentúry AP. 

      

     V prvom polroku dominovali reportáže z politického a športového života,  dianie v kultúre- formovanie 

novej RTVS, ekonomické témy.  

       

     Spravodajstvo bolo zamerané prevažne na aktuality z vládneho kabinetu a parlamentu. Venovalo sa 

výstavbe diaľnic na Slovensku, voľbe generálneho prokurátora, rokovaniam tripartity o novelách Zákonníka 

práce, zložitým rokovaniam koaličnej štvorky. Koncom polroka sa pozornosť sústredila na dôsledky silných 

búrok.  Zahraničné cesty ovládla športová tematika. Foto a videreportéri boli na šampionáte vo Švédsku v 

hádzanej, svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní v Chorvátsku a kvalifikačnom zápase slovenskej futbalovej 

reprezentácie v Andorre. V zahraničí vyslaní redaktori TASR zachytili fotografiami aj videom beatifikáciu Jána 

Pavla II. Náročný bol športový polrok doma. Okrem sledovania hlavných loptových športov redakcia 

podrobne fotografiami aj videom zaznamenala MS v hokeji v Bratislave.  

      

     V druhom polroku opätovne prevažovali reportáže z politického a športového života,  dianie v kultúre - 

obnova hradov a zámkov, rokovania o Kunsthalle.  

     Spravodajstvo bolo zamerané prevažne na aktuality z vládneho kabinetu a parlamentu a ekonomického 

charakteru. Dominovali sprístupnenia nových cestných úsekov, voľba generálneho prokurátora, zložité 

rokovania koaličnej štvorky a následne vyslovenie nedôvery vláde. Koncom roka to boli rušné udalosti 

ohľadom štrajku lekárov pod vedením Lekárskeho odborového združenie a schvaľovanie eurovalu v 

parlamente.  Zahraničné cesty smerovali najmä na záverečné boje futbalovej reprezentácie o EURO 2012 a 

Slovana Bratislava v Európskej lige. Redakcia sa už tradične podrobne venovala bojom v ligách v loptových 

hrách a hokeji.  

 

Redakcia dokumentačných databáz (RDD)  

 
     V roku 2011 vydala Redakcia dokumentačných databáz (RDD)  spolu viac ako 3 000 správ vo všetkých 
servisoch.      
      
     Redakcia prispievala do všetkých servisov TASR, okrem toho intenzívne pracovala pre potreby marketingu. 
      
     Pri zahraničných návštevách najvyšších predstaviteľov krajín v SR, resp. slovenských politikov v zahraničí 
pripravila redakcia viacero prehľadov vzťahov medzi krajinami a SR a tiež profily niektorých osobností, ktoré 
SR navštívili. Základný background pre odberateľov bol tiež mnohokrát doplnený chronológiou prípadne 
profilom osobnosti. V rámci projektu Chronológie-databázy-TASR TASR denne uverejňovala výber zo svojich 
štruktúrovaných informačných súborov.  
      
     RDD ponúkla za hodnotené obdobie približne 400 výberových chronológií v rámci projektu databáza, ale aj 
k aktualitám. Pripravila koncoročné chronológie 2011. – Prehľad udalostí 2011 v rámci témy TASR: Eko 
udalosti v roku 2011, Návštevy osobností z oblasti kultúry v SR v roku 2011, Úmrtia osobností v SR v roku 
2011, Úmrtia osobností vo svete v roku 2011, Zahraničné návštevy predstaviteľov SR vo svete, Zahraničné 
návštevy predstaviteľov sveta v SR, TOP udalosti v SR v roku 2011, TOP udalosti vo svete v roku 2011. 
       
     Redakcia obohatila servisy o približne 260 profilov zaujímavých svetových a slovenských osobností,  viac 
ako 300  materiálov o svetových, medzinárodných, európskych a slovenských dňoch (sviatkoch či pamätných 
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dňoch) postavených na báze aktuálnych udalostí s erudovaným backgroundom. V Easy servise sa objavili 
správy o rôznych výročiach, zaujímavosti z vedy, techniky, histórie, geografie apod. 
      
     Okrem toho redakcia v Easy servise denne prinášala charakteristiky mien,  historický kalendár, 
pranostiky... K dennej produkcii patrí aj Monitor dennej tlače. 
      
     Príležitostne RDD dopĺňala dennú produkciu TASR aj o preklady aktuálnych udalostí z frankofónnej oblasti, 
tiež z Ruska a bývalých republík ZSSR z pohľadu zahraničnej tlače. Priebežne pokračuje spolupráca s 
medzinárodnou redakciou pri komunikácii s ruským a najmä francúzskym veľvyslanectvom: tvorba, preklady, 
rozhovory.  
      
     Ďalšou každodennou činnosťou RDD je Hot-line servis pre zákazníkov, ktorý redakcia vykonávala aj napriek 
personálnemu úbytku v redakcii. 
       
    Od 21. marca 2011 RDD prispieva do českého servisu materiálmi k výročiam z historického kalendára, od 
mája tam pribudol aj celý historický kalendár na príslušný deň. 
      
     Monitorovaciu a rešeršnú činnosť vykonáva RDD pre klientov denne od 6.00 do 14.00 podľa ich 
požiadaviek v rozsahu cca 60  monitoringov či rešerší denne, čo má stúpajúcu tendenciu. Niektoré z nich sú 
v rozsahu približne 200 strán správ, ktoré treba zhruba do 8:30 hodiny vyselektovať. Pre potreby marketingu 
pripravuje aj spätne jednorazové monitoringy, alebo tiež skúšobné monitoringy na nimi zadané obdobie. 
Okrem toho zostavuje Bulletiny zo správ TASR: Bulletin- Denné ekonomické informácie - BEKO, Bulletin 
automobilový priemysel  - AUT, Bulletin autobusy, Bulletin Energetika - ENE, Bulletin banky a Financie - BAN, 
Bulletin Stavebníctvo a reality - STAV, Bulletin pre zahraničných Slovákov. Táto činnosť je vykonávaná na 
základe spolupráce s oddelením marketingu.  
 

     Spravodajskú produkciu TASR za rok  2011  dopĺňala  TÉMA TASR.  Tento produkt mal týždennú periodicitu 

a bol v agentúrnom prostredí jedinečný. Išlo o detailné spracovanie aktuálnej problematiky v sérii správ, 

rozhovorov, pohľadov, analýz. Produkt bol v reálnom čase prístupný verejnosti.    

 

Témy: 

 

Bilancia odchádzajúceho a očakávania prichádzajúceho roka 
Vianoce 
Prehľad udalostí roku 2011 
EÚ na ceste k fiškálnej únii? 
Pred zimnou sezónou 
Zľavové portály 
Toxické bomby tikajú aj na Slovensku 
Vykurovacia sezóna 2011 
Kríza eurozóny, hrozí jej úplný zánik? 
Halloween alebo Dušičky 
20 rokov od kupónovej privatizácie  
IT - symbol 21. storočia 
Učebnice pre školy 
1 000 dní eura na Slovensku 
Letná turistická sezóna 
Legionársky chlebík v slovenskom športe 
11. september 2001 - "Desať rokov po" 
Lieky naše každodenné 
Priemyselné parky na Slovensku 
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Začiatok školského roka 
Humanitárna pomoc vo svete 
Domáci miláčikovia 
Akcie, dlhopisy, euro, pšenica 
Utečenci - hrozba Európe?  
Realitný trh na Slovensku 
Hrady a zámky 
Slovenské letiská a letectvo 
Letné detské tábory 
Dvadsať rokov od začiatku rozpadu Juhoslávie 
Kúpele a akvaparky 
Memorandum národa slovenského 
Letná turistická sezóna 
Protipovodňové opatrenia 
Vojna v Líbyi: Kaddáfího koniec? 
Slovenské nemocnice - súčasnosť a budúcnosť 
Bezpečnosť na cestách  
Hokejové MS11 - historická akcia na Slovensku  
Lobing 
Kostoly a sakrálne stavby 
Zákonník práce a dopady jeho zmien 
Daňové priznania 2011 
Kino ako kultúrny fenomén 
Podzemné vody na Slovensku 
Potraviny na Slovensku - ceny a kvalita 
Sťahovanie na vidiek 
20 rokov spolupráce V4 
 
 
ÚSEK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
 
     V roku 2011 Úsek Informačných technológií (ďalej len UIT) zabezpečoval všetky činnosti, ktoré súviseli 
s udržiavaním existujúcich technológií. Zabezpečoval hot-line servis a ďalšie činnosti spojené z bezchybným 
fungovaním tlačovej agentúry. Vykonával činnosti spojené s archiváciou dát a tvorbou nových databáz 
a zmeny podľa požiadaviek jednotlivých úsekov. 
      
     V oblasti technológií naďalej pretrváva zlý stav súvisiaci so zastaranosťou systémov. Táto situácia je 
dlhodobo neúnosná a bude nevyhnutné pristúpiť k rozsiahlym hardwérovým i softwérovým riešeniam. 
 
1. V januári UIT vykonal zálohy dát z jednotlivých databáz za rok 2010. Boli vytvorené separátne databázy v 

MultiWorks a boli vytvorené všetky nove databázy pre rok 2011, prekonfigurované systémy tokov dát 
(MultiWebu a všetkých klientov v TASR spolu s webom). 

2.  UIT vykonal rad opatrení na vydávanie Českého servis a následne ukončenie Nemeckého servisu. Bol 

zabezpečený prístup k spravodajstvu prostredníctvom webu v systéme AUTONOMY. Zároveň boli 

vykonané zmeny vo všetkých systémoch pre bezproblémové fungovanie tvorby, distribúcie 

a archivovania správ uvedeného servisu. Zabezpečovali sme všetky potrebné úpravy v jednotlivých 

systémoch (TYPLAN, Multiworks, Lotus a iné) a na jednotlivých pracovných staniciach v dôsledku 

zavedenia Českého servisu . 

3. UIT aktívne spolupracoval pri zabezpečovaní špeciálneho spravodajstva – MS v ľadovom hokeji 2011 a 
zabezpečoval zmeny, úpravy a doplnenia v jednotlivých systémoch podľa požiadaviek spravodajského 
úseku. 
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4. V rámci zóny verejného záujmu boli vykonané všetky úpravy spojené jednak s rozšírením množstva 

sprístupnených informácií (text, zvuk, obraz) a jednak s prístupom k archívnym záznamom. UIT trvale 

zabezpečoval zmeny jednotlivých prístupov a zabezpečoval distribúciu spravodajstva podľa požiadaviek 

úseku Marketingu a Obchodu. 

5. Bola vykoná analýza mobilných paušálov a mobilných internetových pripojení. Na základe analýzy boli 

navrhnuté  a následne zabezpečené  zmeny jednotlivých paušálov s ohľadom na ich efektívnejšie 

využívanie. Zabezpečoval inštalácie a reinštalácie techniky a iné činnosti spojené z bezchybným 

fungovaním tlačovej agentúry. Vykonával činnosti spojené s archiváciou dát a tvorbou nových databáz. 

6. V druhom polroku bola prehodnotená zmluva o poskytovaní služieb zariadení Konica Minolta. Dôraz bol 

kladený na výmenu multifunkčných zariadení a na zníženie celkových nákladov s tým spojených. Celkovo 

sa podarilo znížiť náklady o cca 23%. 

7. V auguste 2011 bola uzatvorená zmluva o  akvizícií webmagazínu. UIT zabezpečil jeho inštaláciu 

a sprevádzkovanie. 

8. V spolupráci s úsekom marketingu boli vykonané zmeny v systéme Autonomy ohľadom RSS kanálov za 

účelom distribúcie spravodajstva klientom. 

9. V úzkej spolupráci s úsekom marketingu boli vykonané zmeny v prístupových heslách do systému 

Autonomy. 

10. ÚIT sa významnou mierou podieľal na všetkých prípravných prácach za účelom sťahovania agentúry. 

11. Pri samotnej príprave a počas celého procesu boli zabezpečované všetky servisy, ktoré agentúra 

poskytuje svojim klientom. Celková odstávka systémov TASR si vyžiadala minimálny čas na fyzické 

presťahovanie serverov  s dobou 5 hod. Úlohy kladené na pracovníkov  UIT boli splnené. 

12. V druhom polroku boli vykonané zmeny ohľadom príjmu agentúrneho spravodajstva prostredníctvom 

webu a z tohto dôvodu bol zrušený príjem prostredníctvom satelitných prijímačov. Ide o agentúry AP 

a REUTERS. 

13. ÚIT zabezpečoval zmeny, úpravy a doplnenia v jednotlivých systémoch podľa požiadaviek 

spravodajského úseku a úseku marketingu. 

 
 
ĽUDIA 
 

Personálna stratégia  TASR 

 

     V roku 2011 v TASR pokračovala stratégia  efektívneho využitia všetkých zdrojov, v tom rámci najmä 

ľudských zdrojov. Výber ľudí, dôraz na ich profesionálny  potenciál a sústavný rozvoj spolu s doladením 

počtov zamestnancov v jednotlivých organizačných jednotkách bol nevyhnutný pre kvalitnú výrobu všetkých 

produktov aj po výraznom znížení  počtu zamestnancov v roku 2010.    

 

     Kumuláciou povinností a zvýšením výkonov  bolo potrebné nahradiť prácu ľudí, ktorí boli prepustení 

z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie TASR. 

 

     Zvýšené nároky na prácu redakčných tímov si vyžiadali skvalitňovanie organizácie práce a väčší dôraz na 

motiváciu redaktorov. Nevyhnutnosť šetriť finančné prostriedky prinútila využívať najmä nepeňažnú 

motiváciu, ktorou je ústretovosť voči zamestnancom v oblasti pružného pracovného času a zdravotná 

starostlivosť. 
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     Okrem zmien v početnosti zamestnancov prebiehali aj zmeny v obsahu jednotlivých pracovných pozícií, 

zefektívňovanie pracovných procesov v oblasti využívania fondu pracovného času, ako aj   

zlepšovania vnútornej komunikácie. 

 

     Dodatok k platnej kolektívnej zmluve je  odrazom aktuálnej ekonomickej situácie TASR a základom pre 

sociálny zmier. 

 

Personálny plán  

 

     TASR predpokladala v roku 2011  priemerný prepočítaný evidenčný stav 127 zamestnancov, čo sa podarilo 

dosiahnuť a stav ku koncu roka je 127 zamestnancov. 

     Významnou úlohou bola stabilizácia personálu TASR vzhľadom na zvýšené nároky vyplývajúce z výroby 

nových produktov náročných na schopnosti, zručnosti a skúsenosť redaktorov. Zložitosť tejto úlohy sa 

prejavila najmä v nedostatku  zdrojov na rast miezd pri stúpajúcom rozsahu a náročnosti redakčnej práce. 

Manažment TASR mal v tomto ohľade k dispozícii len formy nefinančnej motivácie zamestnancov, a to rozvoj 

a skvalitňovanie  vnútrofiremnej kultúry, komunikácie a starostlivosti o zamestnancov. Aj tieto očakávania sa 

museli v druhom polroku korigovať vzhľadom na  pretrvávajúcu nepriaznivú  ekonomickú situáciu TASR. Tejto 

skutočnosti zodpovedalo aj rozhodnutie o presťahovaní TASR do iných priestorov. Zamestnanci tento krok 

podporili a účinne pri sťahovaní spolupracovali za plného, neprerušeného vydávania produktov TASR.  

 

Personálna politika 

 

     Zvyšujúce sa nároky na prácu redaktorov (obsahové, technologické, ale najmä schopnosť vydávať 

spravodajstvo determinované znakmi verejnoprávneho média) vyžadovali  zmenu prístupov pre začlenenie 

ľudí do pracovných tímov profesionálne vedeným adaptačným procesom a permanentnou starostlivosťou 

o ich profesionálny rast. V roku 2011 po znížení početnosti redaktorov bolo potrebné ešte výraznejšie 

poskytovať zo strany vedúcich redakcií podporu a každodennú spätnú väzbu tým, ktorí mali splniť úlohy čo do 

rozsahu ale aj kvality spravodajských výstupov. 

      

     Multifunkčnosť redaktorov TASR vyžiadala  ešte väčší  dôraz  na profesionálne a osobnostné  predpoklady   

redaktorov a rozvoj týchto predpokladov u kmeňových spravodajcov TASR.  

      

     Vzhľadom na uvedené skutočnosti  sa v  neposlednom rade  zvýšená pozornosť zamestnávateľa sústredila  

aj na starostlivosť o vhodné a primerané pracovné podmienky v TASR a preventívnu 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 naďalej  realizovaná v zmysle  obsahu 

Zmluvy o pracovnej zdravotnej službe s Nemocnicou sv. Michala v Bratislave. V zmysle zmluvy boli 

realizované preventívne zdravotné prehliadky najmä u zamestnancov vykonávajúcich nočnú prácu a taktiež 

preventívne očné prehliadky u zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími prostriedkami. 

      

     V  roku 2011 odišlo z TASR  22 zamestnancov, z toho  18 redaktorov a 4 zamestnancov v kategóriách 

obslužného personálu. Do TASR nastúpilo  8  zamestnancov, z toho 6  redaktorov a dvaja  zamestnanci 

obslužného personálu (zmeny v úseku marketingu). 
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     Sumárne došlo k zníženiu o 9 zamestnancov, z toho o 8 redaktorov a 1 zamestnanca obslužného 

personálu.  

      

     K 31. 12. 2011  bolo v TASR 127 zamestnancov, z toho 116 redaktorov a 11 ostatných zamestnancov, t. j. 

91 % tvorivých zamestnancov k 9 % obslužných zamestnancov. 5 zamestnankýň TASR  bolo v roku 2011 na 

materskej dovolenke a rodičovskej  dovolenke. 

 

 

Prehľad o počte zamestnancov TASR: 
 
 spolu red. ost.            
k 31. 12. 2009             162 148 14 

k 31. 12. 2010              136 124 12 

k 31. 12. 2011 
 

127 116 11 

 
 
OBCHOD A MARKETING 
 
Situácia TASR na trhu v roku 2011 
 
     Situácia TASR na trhu v roku 2011 bola oproti roku 2010 kritická. Celkové tržby v roku 2011 boli 

v porovnaní s rokom 2010 o 30,60% nižšie. Takýto výrazný pokles tržieb bol spôsobený predovšetkým snahou 

či už mediálnych, štátnych alebo komerčných klientov TASR šetriť svoje náklady za nákup  tovarov a služieb 

v dôsledku stále pretrvávajúcej a prehlbujúcej sa hospodárskej krízy. Medzi také tovary a služby spadalo aj 

agentúrne spravodajstvo. Z agentúr pôsobiacich na slovenskom trhu si existujúci i potenciálni klienti TASR 

vyberali tú, ktorá im bola ochotná znížiť cenu oproti predchádzajúcemu obdobiu alebo poskytnúť nižšiu cenu 

než mu ponúkla konkurenčná agentúra. K zníženiu tržieb v TASR dochádzalo aj v dôsledku personálnych 

zmien na vedúcich postoch u jej klientov, ako aj z dôvodu spájania sa niektorých inštitúcií do jednej (napr. 

zlúčenie poisťovní alebo verejnoprávnych médií). 

 

POROVNANIE VÝVOJA TRŽIEB  TASR V  ROKU 2010 a 2011 (v EUR) 

 

Tržby  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. - 12. 

2010  149 820 168 836 174 314 165 701 168 186 165 936 169 393 170 765 172 795 172 608 173 487 156 683 2 008 524 

2011 136 904 140 511 136 713 116 478 128 469 115 722 129 040 122 081 130 124 127 725 127 385 126 842 1 537 994 

rozdiel -12 916 -28 325 -37 601 -49 223 -39 717 -50 214 -40 353 -48 684 -42 671 -44 883 -46 102 -29 841 -470 530 
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Printové média 

 

     V segmente printových médií bol oproti roku 2010 zaznamenaný pokles celkových tržieb o 14,77 % aj 

napriek tomu, že v prvom polroku 2011 šlo o ich mierny nárast. Dôvodom zníženia tržieb za tento segment 

bola skutočnosť, že samotným printovým médiám v druhom polroku 2011 výrazne poklesli tržby z predaja 

reklamy a inzercie. Preto boli nútené šetriť na výrobe svojich médií a tak aj minimalizovať náklady za nákup 

agentúrneho spravodajstva. TASR v snahe udržať si týchto klientov aspoň z referenčných dôvodov musela 

upravovať ceny za predaj svojho agentúrneho spravodajstva smerom nadol, t. j. na úroveň akceptovateľnú 

pre samotné printové médium, ako aj na úroveň porovnateľnú s cenou svojej konkurencie. Aj napriek týmto 

snahám došlo k ukončeniu spolupráce napríklad zo strany vydavateľa týždenníka Trend, a to spoločnosti 

Trend Holding.  
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Elektronické média 

      

     Najnepriaznivejší vývoj v tržbách oproti predchádzajúcemu roku sme zaregistrovali v segmente 

elektronických médií, kde došlo k poklesu tržieb až o 76,33%.  Takýto rapídny prepad spôsobilo neúspešné 

obnovenie spolupráce s novovzniknutým verejnoprávnym médiom RTVS, ktoré vzniklo zlúčením Slovenskej 

televízie a Slovenského rozhlasu, a s ktorými boli do danej zmeny uzavreté zmluvy individuálne. Zároveň 

v rámci šetrenia na strane klienta došlo k ukončeniu spolupráce aj s televíziou TV JOJ, ktorú časom nahradila 

spolupráca s televíziou TV MARKÍZA, avšak výpadok v tržbách za segment elektronických médií vykryla len 

čiastočne.  Okrem nej boli uzavreté spolupráce aj s Českou televíziou a Českým rozhlasom. 

 

 
 

Webové stránky  

      

     Najpriaznivejší vývoj v tržbách za rok 2011 oproti roku 2010 bolo možné sledovať v segmente webových 

stránok. Šlo o nárast o 17,26%, nakoľko v roku 2011 vznikalo množstvo nových webových stránok na rôzne 

témy, pre ktoré bolo najefektívnejšie plniť ich obsah agentúrnym spravodajstvom.  
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Štátny sektor 

 

     V štátnom sektore v roku 2011 pokračuje negatívny vývoj, ktorý už začal v druhom polroku 2010 (pokles 

o 22,67%). Takýto negatívny vývoj bol viac-menej očakávaný, nakoľko v roku 2010 boli celkové tržby za tento 

sektor dostatočne posilnené kontraktom s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorého ukončenie 

na prelome rokov 2010 a 2011 bolo veľmi citeľné. K jeho zmierneniu počas roka 2011 prispelo uzavretie 

spolupráce so Slovenskou akadémiou vied alebo Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí. Celkovo štátna sféra 

sa snaží maximálne šetriť na základe zavedených úsporných opatrení vládou, čo spôsobuje znižovanie cien za 

odber spravodajstva aj pre klientov z tohto sektora v snahe zachovania spolupráce s nimi.  

 

 
 

Komerčný sektor  

      

     Zníženie tržieb v komerčnom sektore o 27,68% spôsobilo takisto šetrenie nákladov firiem vynaložených na 

získavanie informácií. Pre zachovanie spolupráce s klientmi z tohto sektora je opäť potrebné upravovať ceny 

za agentúrne spravodajstvo smerom nadol, prípadne navrhnúť klientovi odber pre neho najviac relevantného 

spravodajstva za prijateľnú cenu (napr. len vybrané kategórie namiesto kompletného servisu alebo 

monitoring spravodajstva podľa kľúčových slov). Stále populárnym a najžiadanejším produktom v komerčnej 

sfére je monitoring médií, ktorý je pre klienta postačujúci a agentúrne spravodajstvo je z jeho strany vnímané 

skôr ako nadštandard.  
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     V roku 2012 je možné očakávať rovnaký vývoj ako v roku 2011. Keďže je v novom roku očakávané 

prehĺbenie hospodárskej krízy, na základe čoho každý pristupuje k minimalizácii nákladov, a tým pádom k 

šetreniu finančných prostriedkov na nepriaznivé časy, dôjde k ďalšiemu zníženiu tržieb z predaja agentúrneho 

spravodajstva. Pokiaľ naďalej budú klienti požadovať produkt, ktorý TASR nemá vo vlastnej réžii , t. j. 

monitoring médií, bude TASR musieť lepšie zhodnotiť spôsob obstarania tohto produktu s cieľom jeho 

ďalšieho predaja s takou pridanou hodnotou, aby bol pre každého potenciálneho klienta zaujímavý.  

 
 
EKONOMIKA 
 
Hodnotenie hospodárskeho výsledku 
 
     V roku 2011 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške 3 086 059 EUR, čo predstavuje medziročný pokles 
vo výške 1 372 347 EUR.  
 
     Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 3 551 549 EUR, čo v porovnaní s minulým 
rokom predstavuje úsporu v čiastke 855 091 EUR. 
     
     Celková  daňová  povinnosť  za  daň  z príjmov dosiahla výšku  8 722 EUR.  Strata celkom dosiahla výšku 
474 212 EUR. 
 
                                                                                                                                                                                
Výkaz ziskov a strát                                                                                                                                                                                           v € 

NÁKLADY 2009 2010 2011 

    

Spotrebované nákupy 133 910 122 690 92 751 

Služby 951 395 1 011 865 634 277 

Osobné náklady 2 602 793 2 805 549 2 370 778 

Dane a poplatky 10 355 10 112 9 955 

Ostatné náklady 82 218 119 465 70 659 

Odpisy 211 937 275 916 370 324 

Opravné položky 9 667 61 043 2 805 

Daň z príjmov 4 510 488 8 722 

Náklady celkom 4 006 785 4 407 128 3 560 271 
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VÝNOSY 2009 2010 2011 

    

Tržby za vlastné výkony a tovar 2 016 868 2 008 524 1 537 994 

Ostatné výnosy 11 524 13 184 60 331 

Tržby z predaja a prenájmu majetku 26 389 7 576 231 408 

Prijaté príspevky 5 000 150 0 

Dotácie 1 947 057 2 428 972 1 256 326 

Výnosy celkom 4 006 838 4 458 406 3 086 059 

 
Výsledok hospodárenia 53 51 278 -474 212 

 
 
     Ako vyplýva zo súvahy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu došlo v roku 2011 k poklesu hodnoty 
vlastných zdrojov krytia majetku.  
 
 
Súvaha        v € 

AKTÍVA 2009 2010 2011 

    

Neobežný majetok    

Softwér 547 721 477 056 254 750 

Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok 0 0 3 000 

Pozemky 56 121 56 121 3 542 

Umelecké diela a zbierky 31 687 31 687 31 687 

Stavby 68 239 54 249 91 707 

Samostat. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí 143 947 92 843 46 091 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 11 883 8 010 5 181 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 0 0 66 

Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok 0 0 11 930 

Neobežný majetok celkom 859 598 719 966 447 954 

Obežný majetok    

Zásoby 9 717 3 876 1 865 

Krátkodobé pohľadávky 349 692 276 027 260 149 

Finančné účty 246 878 334 443 54 684 

Obežný majetok celkom 606 287 614 346 316 698 

Časové rozlíšenie celkom 17 446 19 099 37 040 

Aktíva celkom 1 483 331 1 353 411 801 692 

PASÍVA    

    

Vlastné zdroje krytia maj.    

Nevysporiadaný výsedok hospodárenia minulých rokov 367 629 366 562 414 724 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 53 51 278 -474 212 

Vlastné zdroje krytia maj. celkom 367 682 417 840 -59 488 

Rezervy 100 415 89 465 107 867 

Dlhodobé záväzky 2 901 2 795 2 026 

Krátkodobé záväzky 373 911 294 487 358 969 

Záväzky a rezervy celkom 477 227 386 747 468 862 

Časové rozlíšenie celkom 638 422 548 824 392 318 

Vlastné zdroje, záväzky a rezervy a časové rozlíšenie 
celkom 

1 483 331 1 353 411 801 692 
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    V  zmysle zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky agentúra zostavuje a hospodári  
na základe rozpočtu pozostávajúceho z príjmov a výdavkov na daný kalendárny rok. Do príjmovej časti 
rozpočtu vstupujú tak vlastné finančné zdroje, ktorých hlavnú zložku tvoria príjmy z predaja spravodajstva 
ako aj príspevok zo štátneho rozpočtu na poskytovanie služieb vo verejnom záujme.  
     Vzhľadom na tieto skutočnosti agentúra zostavila na rok 2011 rozpočet príjmov a výdavkov,  ktorý bol 
v mesiaci december 2010 schválený správnou radou. Tento rozpočet v príjmovej časti kalkuloval 
s príspevkom zo štátneho rozpočtu vo výške 1 000 000 EUR, s vlastnými príjmami vo výške 2 450 925 EUR 
a so zostatkom prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 300 000 EUR. Výška výdavkovej časti bola 
plánovaná v sume 3 698 826 EUR a prebytok v sume 52 099 EUR. 
 
     V mesiaci december 2011 bol uzatvorený dodatok č. 2  k zmluve so štátom na základe, ktorého bola 
upravená výška príspevku na poskytovanie služieb vo verejnom záujme na rok 2011 na sumu 1 103 000 EUR. 
Táto  úprava bola následne zapracovaná do rozpočtu. Na základe údajov z finančného výkazu o plnení  
rozpočtu vyplýva, že  celkové príjmy boli vykázané vo výške  3 511 382 EUR, výdavky dosiahli výšku 3 460 715 
EUR a konečný prebytok  bol  vykázaný vo výške 50 667 EUR. 
 
Plnenie rozpočtu 2011 v ekonomickej klasifikácii     

ekonomická 
klasifikácia 

( v eurách) 
2010 2011 2011 k 31.12.2011 

  skutočnosť rozpočet upr. rozp. skutočnosť 

  Príjmy spolu 4 904 687 3 750 925 3 853 925 3 511 382 

100  daňové príjmy          

200 nedaňové príjmy, z toho: 2 321 359 2 450 925 2 450 925 2 080 513 

210          príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 4 576 6 400 6 400 4 309 

220          administratívne a iné poplatky, z toho 2 312 424 2 342 500 2 342 500 1 822 676 

230          kapitálové príjmy 1 500 99 825 99 825 249 900 

240          úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... 188 150 150 115 

250          úroky z zahraničných  úverov, pôžičiek... 0 0 0 0 

290          ostatné nedaňové príjmy 2 671 2 050 2 050 3 513 

300   granty a transfery, z toho 2 343 217 1 000 000 1 103 000 1 103 000 

310          tuzemské bežné transfery a granty 2 199 941 1 000 000 1 026 000 1 026 000 

311         granty 150 0 0 0 

312001        zo štátneho rozpočtu 2 199 791 1 000 000 1 026 000 1 026 000 

312002        zo štátneho účelového fondu 0 0 0 0 

322001        zo štátneho rozpočtu - kapitálový transfer 143 276 0 77 000 77 000 

400 príjmové finančné operácie, z toho: 240 111 300 000 300 000 327 869 

410          zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek 0 0 0 0 

453      prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov 240 111 300 000 300 000 327 869 

454      prevod prostriedkov z peňažných fondov 0 0 0 0 

                 500 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0 

  Výdavky spolu 4 576 818 3 698 826 3 801 826 3 460 715 

600   bežné výdavky, z toho: 4 428 511 3 698 826 3 724 826 3 363 557 

610       mzdy  1 811 257 1 572 790 1 572 790 1 499 028 

620       odvody 623 071 553 800 553 800 530 605 

630       tovary a služby 1 914 847 1 570 236 1 596 236 1 315 113 

640       bežné transfery 79 336 2 000 2 000 18 811 

650       splácanie úrokov súvisiacich s úvermi 0 0 0 0 

700   kapitálové výdavky 148 307 0 77 000 97 158 

800    výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., z toho:  0 0 0 0 

810           úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci.. 0 0 0 0 

820           splácanie istín 0 0 0 0 

  Celkový prebytok/schodok 327 869 52 099 52 099 50 667 
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Prehľad o výsledku hospodárenia hlavnej a podnikateľskej činnosti  
 
TASR vedie účtovníctvo za hlavnú činnosť a za podnikateľskú činnosť, ktorá sa zdaňuje. Do podnikateľskej 
činnosti sú zahrnuté príjmy  z predaja majetku, príjmy z prenájmov, bankové úroky a s nimi súvisiace náklady. 
 
 
Výkaz ziskov a strát  za rok 2011                                                                                                                                             v € 

NÁKLADY Spolu  Hlavná 
nezdaňovaná 

činnosť 

Podnikateľská  
zdaňovaná  

činnosť 
Spotrebované nákupy 92 751 91 193 1 558 

Služby 634 277 634 277 0 

Osobné náklady 2 370 778 2 367 195 3 583 

Dane a poplatky 9 955 9 651 304 

Ostatné náklady 70 659 70 659 0 

Odpisy 370 324 286 922 83 402 

Opravné položky 2 805 2 681 124 

Daň z príjmov 8 722 0 8 722 

Náklady celkom 3 560 271 3 462 578 97 693 

    

VÝNOSY    

Tržby za vlastné výkony a tovar 1 537 994 1 537 994 0 

Ostatné výnosy 60 331 60 244 87 

Tržby z predaja a prenájmu majetku 231 408 0 231 408 

Prijaté príspevky 0 0 0 

Dotácie 1 256 326 1 256 326 0 

Výnosy celkom 3 086 059 2 854 564 231 495 

Výsledok hospodárenia -474 212 -608 014 133 802 

 

 
 
 
Návrh na vyrovnanie straty 
 
     Hospodárenie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky k 31. 12. 2011 skončilo so stratou vo výške  
474 211,62 EUR. 
      
     Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov je k uvedenému obdobiu vo výške  414 724,18 
EUR. 
      
    Generálny riaditeľ tlačovej agentúry navrhuje  správnej rade hospodársky  výsledok za rok   2011,  t. j. 
stratu po zdanení vo výške 474 211,62 EUR zúčtovať s nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých 
rokov.  
      
     Celkový nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov dosiahne týmto sumu - 59 487,44 EUR. 
 
 
 
Informácie o skutočnostiach osobitného významu po závierkovom dni 
 
Od 31. 12. 2011 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti osobitného významu. 
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ZÁVER  
 
     TASR je stabilným prvkom systému verejnoprávnych médií na Slovensku. Garantuje právo na vyvážené, 

rýchle a pravdivé informácie.  

      

     TASR dosiahla v roku 2011 prebytkové hospodárenie aj po znížení príspevku zo strany štátu skoro o 

polovicu. Agentúra udržala kvalitu svojich produktov a pripravuje nové projekty pre klientov i pre verejnosť.  

      

     Presťahovanie sa do nových priestorov znamenalo významné zníženie nákladov. Presťahovanie nevyvolalo 

žiadne výpadky servisov.  

      

     Kríza na trhu sa významne prejavuje už aj v segmente mediálnych klientov. Pokles príjmov z predaja 

produktov sa podarilo stabilizovať. V súvislosti s budúcim obdobím však nemožno predpokladať významný 

nárast príjmov. Agentúrny trh je dlhodobo deformovaný a príliš malý na to, aby dokázal uživiť viacero 

agentúr.  

     

     TASR plánuje v najbližšom období ďalej posilňovať svoje verejnoprávne služby. Pripravuje nové projekty, 

ktoré agentúru ešte viac priblížia občanom tak, aby mala verejnosť dostatok objektívnych, dostupných, 

bezplatných informácií pre slobodné utváranie názorov.  

      

     TASR vykonáva rozsiahlu činnosť v oblasti mediálneho vzdelávania a v rámci projektu TASR do každej školy 

neustále rozširuje v školskom servise počet spolupracovníkov z radov žiakov, študentov i pedagógov. 
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Čl. I 

Všeobecné údaje 

 
 
1) Identifikačné údaje 
 

Názov  účtovnej jednotky:    Tlačová agentúra Slovenskej republiky 
Sídlo účtovnej jednotky:     Lamačská cesta 3, 841 04 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 - člen 
JUDr. Boris Chovanec – podpredseda 
Ing. Peter Alakša – člen 
Ing. Vladimír Masár - predseda 

     Doc. PhDr. Ján Sand PhD. - člen  
  
  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 2011 

Priemerný počet zamestnancov               127 
Počet zamestnancov k 31.12.2011            127  
Z toho vedúcich zamestnancov        18  

 
b) za predchádzajúce účtovné obdobie – rok 2010 

Priemerný počet zamestnancov         158 
Počet zamestnancov k 31.12.2010            136 
Z toho vedúcich zamestnancov        20 
 

Tlačová agentúra nemala počas účtovného obdobia žiadnych dobrovoľníkov. 
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5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej 
jednotky 
 
Tlačová agentúra nemá žiadne organizácie v svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. 
 
6) Iné 
 
Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách. 
       
 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v roku 2011 viedla účtovníctvo 
v nadväznosti na § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre 
Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v zmysle zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  a podľa 
Opatrenia  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 v znení 
opatrenia č. MF/24485/2008-74, opatrenia č. MF/10294/2009-74, opatrenia č. 
MF/25238/2009-74 a opatrenia č. MF/25000/2010-74. 
 
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 
 
Zmena účtovných metód a účtovných zásad nenastala. 
 
3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov 
 
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacími cenami 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nemá vecnú 

náplň 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nemá vecnú náplň 
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacími cenami 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nemá vecnú náplň 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nemá vecnú náplň 
g) dlhodobý finančný majetok – obstarávacími cenami 
h) zásoby obstarávané kúpou – obstarávacími cenami 
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nemá vecnú náplň 
j) zásoby obstarané iným spôsobom – nemá vecnú náplň 
k) pohľadávky – menovitou hodnotou  

pochybné a sporné pohľadávky menovitou hodnotou znížené o opravné 
položky 

l) krátkodobý finančný majetok -  nemá vecnú náplň 
m) časové rozlíšenie na strane aktív  – menovitou hodnotou 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou 

hodnotou 
o) časové rozlíšenie na strane pasív  – menovitou hodnotou 
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p) deriváty – nemá vecnú náplň 
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nemá vecnú náplň 

 
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) Spôsob zostavenia odpisového plánu 
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky odpisuje dlhodobý hmotný majetok 
okrem zásob  a dlhodobý nehmotný majetok okrem pohľadávok  rovnomerným 
odpisovaním na základe odpisového 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. 
 
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 
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5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 
 
Tlačová agentúra neznižovala hodnotu majetku. 

 

 

 

 

Čl. III. 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 
 
1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku 
   
a–c) prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, prehľad oprávok a zostatkovej 
ceny je uvedený v tabuľkách v prílohe.  
 
Tlačová agentúra nevytvorila opravné položky k hmotnému a nehmotnému 
majetku.  
 
2) Prehľad dlhodobého 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. 
 
3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku 
 
Náklady na poistenie: 
Havarijné poistenie motorových vozidiel do 30.6.2011      4 608     €            
Zákonné poistenie motorových vozidiel                     4 411     € 
Poistenie motor. vozidla v zahraničí                      1 017     € 
 
4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku 
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky  vedie v účtovníctve na účte 069 
akcie spoločnosti Slovart a.s Bratislava v hodnote 33 194 €.   
 
5) Prehľad opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku 
 
Opravné položky boli vytvorené v roku 2009 z dôvodu toho, že spoločnosť 
Slovart a.s. je od roku 1998 v konkurznom konaní.     
 
6) Prehľad o  zložkách krátkodobého finančného majetku  
 
Pokladnica                        (úč. 211)                  2 323 € 
Ceniny                            (úč. 213)                    179 € 
Bankové účty                      (úč. 221+/-261)           52 182 € 
 
7) Prehľad opravných položiek k zásobám 
 
Tlačová agentúra netvorila opravné položky k zásobám. 
 
8) Opis    významných  pohľadávok   v   členení  za hlavnú činnosť a     
podnikateľskú činnosť 
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           Účet 
 

Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť stav účtu 

   k 31.12.2011 

311  Odberatelia 604 107 13 085 617 192 

314  Poskytnuté prevádzkové preddavky 2 594 0 2 594 

315  Ostatné pohľadávky 351 0 351 

335  Pohľadávky voči zamestnancom 2 995 0 2 995 

378  Iné pohľadávky 6 948 0 6 948 

spolu 616 995 13 085 630 080 

 
9) Prehľad  opravných položiek 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. Opravné položky vytvorené v roku 2011 vo 
výške 6 438 boli zúčtované na ťarchu účtu 558. Opravné položky vo výške  
5 240 boli z účtu 391-1 preúčtované na účet 391-8. Tlačová agentúra 

Slovenskej republiky v sledovanom účtovnom období odpísala pohľadávky, ktoré 
boli vyhodnotené ako nevymožiteľné  pohľadávky voči dlžníkom voči ktorým 
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo konkurz 
bol zrušený po splnení konečného rozvrhu výťažku vo výške 5 463 €. 
Zároveň vo výške 3 632 € vykonala zúčtovanie opravnej položky, ktorá už 
bola v nákladoch z dôvodu úhrady pohľadávky. Opravné položky vo výške 
25 221 € boli odpísané z dôvodu nevymožiteľnosti. 
 

      Účet     Začiatočný Pohyb Konečný  

    stav prírastok úbytok zostatok 

391-1 Opravná položka k HČ od r. 1996 351 096 6 438 14 335 343 199 

391-2 Opravná položka k PČ od r. 1996 2 469 0 0 2 469 

391-3 Opravná položka k HČ do r. 1995 7 501 0 0 7 501 

391-4 Opravná položka k PČ do r. 1995 10 616 0 0 10 616 

391-5 Opravná položka k pohľadávke za škodu 906 0 0 906 

391-6 Opravná položka k pohľadávke DPH 25 109 0 25 109 0 

391-7 Opravná položka k pohľadávke Pražská ener. 112 0 112 0 

391-8 Opravná položka k penalizačným faktúram 0 5 240 0 5 240 

Celkové záväzky     397 809 11 678 39 556 369 931 

 
 10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

Účet V lehote  Pohľadávky po splatnosti Po lehote  Stav účtu 

  splatnosti od 1-90 od 91-180 od 181-365 nad 365 splatnosti K 31.12.2011 

311 167 428 25 326 8744 4 405 411 288 449 763 617 191 

314* 0 0 0 0 2 594 2 594 2 594 

315 351 0 0 0 0 0 351 

341 0 0 0 0 0 0 3 636 

378 6 044 0 0 0 0 905 6 949 

335 2 995 0 0 0 0 0 2 995 

  176 818 54 373 7 208 10 176 413 882 453 262 630 080 

* pri preddavkoch interval lehoty splatnosti predstavuje obdobie poskytnutia preddavku, 

    ale neznamená, že vyúčtovanie preddavku je v omeškaní 
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11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich 
období a príjmov budúcich období 
 
Náklady budúcich období                                         36 135 €  
 
najvýznamnejšie položky   
stravné lístky na január 2012                                    4 620 € 
členský poplatok  EANA  na I. polrok 2012                        3 231 €  
nájomné za I. štvrťrok 2012                                     24 958 €  
ostatné (predplatné, členské preukazy,  
poistenie, spoje)                                                3 326 €  
 
Príjmy budúcich období                                            905  € 
 
12) Opis a výška vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku 
 
a) opis základného imania 
 
Tlačovej agentúre nevyplynula povinnosť tvorby základného imania. 
 
b) Opis fondov 
 
Rezervný fond Tlačovej agentúry je nulový.    
 
13) Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v minulom účtovnom období 
 
Zisk Tlačovej agentúry za rok 2010 vo výške 51 278 € bol zúčtovaný v 
prospech účtu Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (úč. 
428). 
 
14) Opis a výška cudzích zdrojov 
 
a)  údaje o jednotlivých druhoch rezerv 
 
Rezervy Začiatočný Pohyb  Konečný  Predpokl. 

 stav čerpanie tvorba zostatok rok použitia 

na nevyfakturované dodávky 2011 9998 9998 5560 5560 2012 

na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného 2010 79467 79467 0 0  

na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného 2011 0 0 102307 102307 2012 

Spolu 89465 89465 107867 107867  
 
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – 
Iné záväzky 
 
Účet  325 – Ostatné záväzky  Začiatočný 

stav 
          Pohyb  Konečný  

Zostatok 
prírastok úbytok 

325-1      Ostatné záväzky nájom 26 7 561 5 649 1 938 

325-15    Ostatné záväzky 2 056 22 945 25 001 0 

325 - Ostatné záväzky spolu 2 082 30 506 30 650 1938 

 
Účet 379 – Iné záväzky Začiatočný 

stav 
          Pohyb  Konečný  

Zostatok 
prírastok úbytok 
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379-1101   Iné záväzky voči prac. 556 5 276 5 512 320 

379-1102   Iné záväzky 21 44 65 0 

379-1107   Iné záväzky DDS 773 8 535 8 718  590 

379-1108   Odmeny členov správnej rady 3 983 49 370 49 239 4 114 

379-1111  Iné záväzky voči pracovníkom 314 661 725 250 

379 - Iné záväzky spolu 5 647 63 886 64 259 5 274 

 
c) prehľad záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
     

Druh záväzkov Záväzky do Záväzky po Konečný  

  lehoty splatnosti lehote splatnosti zostatok 

321 - Dodávatelia 41199 122866 164065 

325 - Ostatné záväzky 1938 0 1938 

326 - Nevyfakturované dodávky 3615 0 3615 

331 - Zamestnanci 99296   99296 

333 - Ostatné záväzky u zamestnancov 58   58 

336 - Záväzky s inštitúciami soc.zabezpečenia 62472   62472 

341 - Daň z príjmov 8701   8701 

342 - Ostatné priame dane 19995   19995 

343 - Daň z pridanej hodnoty -6474   -6474 

346 - Dotácie a ostátné zúčtovanie so ŠR 29   29 

379 - Iné záväzky 5274   5274 

Celkové záväzky 236 103 122 866 358 969 

 
d)prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti 
 
Tlačová agentúra vedie všetky záväzky s výnimkou záväzkov zo sociálneho 
fondu ako krátkodobé záväzky.  
  
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 2011 v Kolektívnej zmluve v znení jej platných dodatkov. Tvorba 
sociálneho fondu bola vo výške 0,6 %. Stav sociálneho fondu k 31.12.2011 
je vo výške 2 026 €. 
Podrobné čerpanie sociálneho fondu je uvedené v tabuľke. 
 
f) prehľad o bankových úveroch 
 
Nemá vecnú náplň. 
 
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia 
 
Výdavky budúcich období            (úč. 383)                8 993 €  
 
najvýznamnejšie položky 
odvod za neplnenie povinného podielu zamestnancov  
so zníženou prac. schop.                                    3 620 € 
tuzemské cestovné náklady                                   2 423 € 
ostatné režijné náklady                                     2 950 €. 
 



56 
 

15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období 
 
Výnosy budúcich období             (úč. 384)               383 325 €       
 
najvýznamnejšie položky                                      
zostatková cena dlhodobého majetku obstaraného z kapitál.  
dotácie                                                    354 605 €  
spravodajský servis faktur. odberateľom na rok 2012         19 533 €  
penalizačné faktúry                                          9 187 €. 
 
16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 
 
Tlačová agentúra nemá žiadny majetok prenajatý formou finančného 
prenájmu.    
 

 

 

Čl.IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov 

a strát 
 

1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar 
  
Tržby z predaja služieb           (úč. 602)                1 537 994 €   
 
2) Opis a vyčíslenie hodnoty  významných položiek prijatých darov,  

osobitných  výnosov a iných ostatných výnosov 
 
Prijatý dar  
od PhDr. Jaroslav Rezník          (úč. 646)                      466 €  
 
 
Zmluvné pokuty a penále           (úč.641)                       253 € 
Iné ostatné výnosy                (úč.649)                    59 231 € 
Tržby z predaja DNM a DHM         (úč.651)                   225 167 € 
Výnosy z nájmu majetku            (úč.658)                     6 241 €    
 
 
3) Prehľad prijatých dotácií a grantov 
 
Tlačovej agentúre boli na rok 2011 poskytnuté nasledovné dotácie 
 
MK SR  
Príspevok na bežné výdavky na poskytnutie služieb  
vo verejnom záujme                                         1 026 000 €       
Príspevok na kapitálové výdavky na poskytnutie služieb 
vo verejnom záujme                                           77 000 € 
 
4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov 
 
Úroky                             (úč.644)                       87 €  
Kurzové zisky                     (úč.645)                      294 € 
z toho 
Kurzové zisky ku dňu          
zostavenia účtovnej závierky                                     76 € 
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5) Opis a vyčíslenie hodnoty  významných položiek nákladov, nákladov na 
ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov 

 

Ostatné služby                    (úč.518)                  570 714 € 
z toho: 
- softvér                                                     1 750 € 
- poštovné                                                    4 792 €   
- výkony spojov                                              30 804 €  
- zahraničné agentúry                                        84 869 € 
- nájomné vr. služieb spoj. S nájmom                        237 186 €          
- informačné a prekladateľské služby                         65 276 €    
- inzercia                                                   11 425 € 
- údržba softvéru                                            29 572 € 
- členský príspevok                                           7 581 € 
- právne služby                                               4 628 €  
- poradensko-konzultačné služby                               1 825 € 
- ostatné režijné služby                                     51 261 €  
- internet                                                   30 950 €    
- letenky a ubytovanie na ZSC                                 5 795 €  
- autorské honoráre                                           3 000 € 
 
Iné ostatné náklady                (úč.549)                  69 039 € 
Opravné položky                    (úč.558)                   2 805 € 
   
6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane  
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky nie je prijímateľom 2%-ného 
prijatého podielu zaplatenej dane. 
 
7) Opis a suma   významných položiek finančných nákladov  
 
Kurzové straty                     (úč.545)                   1 131 € 
Z toho 
Kurzové straty ku dňu       
zostavenia účt. závierky                                         75 € 
 
8) Náklady súvisiace s povinnosťou overenia účtovnej závierky  audítorom 
  
a) overenie účtovnej závierky                                 8 550 €    
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia 
   účtovnej závierky                                 nemá vecnú náplň 
c) súvisiace audítorské služby                       nemá vecnú náplň 
d) daňové poradenstvo                                nemá vecnú náplň   
e) ostatné neaudítorské služby                      nemá vecnú náplň. 
  
 

Čl. V  

Opis údajov na podsúvahových účtoch 
 

 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, 
odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 

a) Prenajatý majetok – výpožička  kopírovacích strojov, PC štátna 
pokladnica a SW Softip vo výške                        50 250 € 

b) Zariadenia od zahraničných agentúr na prenos dátových a obrazových 
záznamov vo výške                          6 821 € 
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c) Zariadenia na prenos dátových a obrazových záznamov domácim 
odberateľom  vo výške                                       1 € 

d) Odpísané pohľadávky vo výške                          110 784 € 
e) Dlhodobý drobný majetok                               427 448 €. 

 

 

Čl. VI 

 Ďalšie informácie 
 

1) Opis a hodnota iných aktív 
 
Tlačová agentúra neočakáva žiaden majetok z práva zo servisných zmlúv, 
poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva 
z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 
  
2) Opis a hodnota iných pasív 
 
a)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 
V roku 2011 boli voči TASR vedené dva pracovnoprávne spory týkajúce sa 
určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Jeden súdny spor bol 
odvolacím súdom rozhodnutý v prospech TASR v októbri 2011. V druhom súdnom 
spore bolo v novembri 2011 nariadené pojednávanie, na ktoré sa navrhovateľ 
nedostavil. K termínu zostavenia účtovnej závierky súdne konanie nebolo 
ukončené, keďže jeho výsledok nebolo možné spoľahlivo určiť, nebola 
vytvorená rezerva vzťahujúca sa k súdnemu sporu (v súčasnosti je toto 
súdne konanie už zastavené, keďže navrhovateľ zobral žalobu späť).  

 
Obchodnoprávne spory  
Voči TASR ako žalovanej „strane“ alebo „osobe“ nebol v roku 2011 vedený 
žiadny obchodnoprávny súdny spor.  
 
3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností neuvádzaných 

v súvahe 
 
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných 

derivátov 
b) povinnosť z opčných obchodov 
c) zákonná alebo zmluvná povinnosť, odobrať produkty alebo služby 
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, 

koncesionárskych, licenčných zmlúv a pod. 
e) iné povinnosti  
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky nemá žiadnu právnu povinnosť 
vyplývajúcu z vyššie uvedených bodov a)-e). 
Ďalšie informácie k bodu 3): 
 
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 
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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.  
 
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. 
Pri predaji  majetku, ktorý bol používaný na činnosť, z ktorej príjmy sú 
predmetom dane  je súčasťou základu dane rozdiel o ktorý príjmy z predaja  
prevyšujú cenu podľa § 25 zákona o dani z príjmov, zníženú o odpisy 
uplatnené v daňových výdavkoch vypočítané podľa § 27 alebo 28 zákona 
o dani z príjmov. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov boli zdanené po 
odpočítaní nákladov súvisiacich s prenájmami.  
Pri úrokoch bola vybraním dane zrážkovou daňou daňová povinnosť splnená. 
 
 
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 z pracovno-právnych sporov 

- straty z odpisu nevymožiteľných pohľadávok. 
 
4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo    

vlastníctve 
 
Tlačová agentúra nemá v správe ani vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnú 
kultúrnu pamiatku. 
 
5) Informácie o významných skutočnostiach po závierkovom dni 
 
Od 31.12.2011 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne 
významné skutočnosti. 
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Vzorová tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 
 

 Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 127 158 

z toho počet vedúcich zamestnancov 18 20 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť 

pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 
0 0 

 



Vzorová tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Tabuľka č. 1 
 

 
Nehmotné výsledky 

z vývojovej a 
obdobnej činnosti 

Softvér Oceniteľné práva 
Ostatný dlhodobý 

nehmotný majetok 

Obstaranie 

dlhodobého 

nehmotného 

majetku 

Poskytnuté 

preddavky na 

dlhodobý nehmotný 

majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 

začiatku bežného účtovného 

obdobia 

0 1517473 0 0 0 0 1517473 

prírastky 0 0 0 0 0 3000 3000 

úbytky 0 324 0 0 0 0 324 

presuny 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

0 1517149 0 0 0 3000 1520149 

Oprávky - stav na začiatku 

bežného účtovného obdobia 
0 1040417 0 0 0 0 1040417 

prírastky 0 222306 0 0 0 0 222306 

úbytky 0 324 0 0 0 0 324 

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

0 1262399 0 0 0 0 1262399 

Opravné položky - stav na 

začiatku bežného účtovného 

obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 

prírastky 0 0 0 0 0 0 0 

úbytky 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota        

Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

0 477056 0 0 0 0 477056 

Stav na konci 

bežného účtovného 

obdobia 

0 254750 0 0 0 3000 257750 
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Tabuľka č. 2 
 

 Pozemky 
Umelecké 

diela a 

zbierky 

Stavby 

Samostatné 

hnuteľné 

veci a súbory 

hnuteľných 

vecí 

Dopravné 

prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 
porastov 

Základné 

stádo 

a ťažné 

zvieratá 

Drobný 

a ostatný 

dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Obstaranie 

dlhodobého 

hmotného 

majetku 

Poskytnuté 

preddavky 

na dlhodobý 

hmotný 

majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie - stav na 

začiatku bežného účtovného 

obdobia 

56121 31687 347194 1186284 265781 0 0 55621 0 0 1942688 

prírastky 0 0 83314 0 0 0 0 0 83380 11930 178624 

úbytky 52579  161952 331310 31288 0 0 1337 83314 0 661780 

presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
3542 31687 268556 854974 234493 0 0 54284 66 11930 1459532 

Oprávky - stav na začiatku 

bežného účtovného obdobia 
0 0 292945 1093441 265781 0 0 47611 0 0 1699778 

prírastky 0 0 45856 46752 0 0 0 2829 0 0 95437 

úbytky 0 0 161952 331310 31288 0 0 1337 0 0 525887 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
0 0 176849 808883 234493 0 0 49103 0 0 1269328 

Opravné položky - stav na 

začiatku bežného účtovného 

obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota            

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
56121 31687 54249 92843 0 0 0 8010 0 0 242910 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
3542 31687 91707 46091 0 0 0 5181 66 11930 190204 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 
 

 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 
v ovládanej 

osobe 
 

Podielové cenné 
papiere a podiely 

v obchodnej 
spoločnosti 

s podstatným 
vplyvom 

 

Dlhové cenné 
papiere držané 
do splatnosti 

 

Pôžičky 
podnikom 
v skupine 

a ostatné pôžičky 
 

Ostatný dlhodobý 
finančný majetok 

 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 
 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný majetok 

 

Spolu 
 

Prvotné ocenenie         

Stav na začiatku bežného 0 0 0 0 33194 0 0 33194 

účtovného obdobia         

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presuny 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci bežného 0 0 0 0 33194 0 0 33194 

účtovného obdobia         

Opravné položky         

Stav na začiatku bežného 0 0 0 0 33194 0 0 33194 

účtovného obdobia         

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci bežného 0 0 0 0 33194 0 0 33194 

účtovného obdobia         

Zostatková hodnota         

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci bežného 0 0 0 0 0 0 0 0 

účtovného obdobia         
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku 
 

   Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

Názov spoločnosti 
Podiel na základnom imaní 

(v %) 
na hlasovacích právach 

(v %) 
bežného účtovného 

obdobia 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

bežného účtovného 

obdobia 

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Slovart a.s. spoločnosť je v konkurze 0 0 0 0 0 

       

       

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku  

Tabuľka č. 1 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného obdobia 
Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pokladnica 2323 2394 

Ceniny 179 909 

Bežné bankové účty 52193 331200 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0 

Peniaze na ceste -11 -59 

Spolu 54684 334443 
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Tabuľka č. 2 
 

Krátkodobý finančný majetok Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie 0 0 0 0 

Dlhové cenné papiere na obchodovanie 0 0 0 0 

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané 

do splatnosti 

0 0 0 0 

Ostatné realizovateľné cenné papiere 0 0 0 0 

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku 0 0 0 0 

Krátkodobý finančný majetok spolu 0 0 0 0 

Tabuľka č. 3 
 

Krátkodobý finančný majetok Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) Vplyv ocenenia na výsledok 

hospodárenia bežného účtovného 

obdobia 

Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie 0 0 0 

Dlhové cenné papiere na obchodovanie 0 0 0 

Ostatné realizovateľné cenné papiere 0 0 0 

Krátkodobý finančný majetok spolu 0 0 0 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám 
 

Druh zásob Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 

Zníženie opravnej 

položky 

Zúčtovanie opravnej 

položky 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 0 0 0 0 0 

Výrobky 0 0 0 0 0 

Zvieratá 0 0 0 0 0 

Tovar 0 0 0 0 0 

Poskytnutý preddavok na zásoby 0 0 0 0 0 

Zásoby spolu 0 0 0 0 0 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 
 

Druh pohľadávok Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

Tvorba opravnej položky 

(zvýšenie) 

Zníženie opravnej 

položky 

Zúčtovanie opravnej 

položky 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Pohľadávky z obchodného styku 396791 6438 5240 34204 363785 

Ostatné pohľadávky 112 0 0 112 0 

Pohľadávky voči účastníkom združení 0 0 0 0 0 

Iné pohľadávky 906 5240 0 0 6146 

Pohľadávky spolu 397809 11678 5240 34316 369931 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
 

 Stav na konci 

 bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 176818 240213 

Pohľadávky po lehote splatnosti 453262 433622 

Pohľadávky spolu 630080 673835 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku 
 

 Stav na začiatku 

bežného účtovného 

obdobia 

Prírastky (+) Úbytky (-)  Presuny (+, 

-) 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Imanie a fondy       

Základné imanie 0 0 0 0  0 

z toho: 0 0 0 0  0 

nadačné imanie v nadácii       

vklady zakladateľov 0 0 0 0  0 

prioritný majetok 0 0 0 0  0 

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 0 0 0 0  0 

Fond reprodukcie 0 0 0 0  0 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0 0  0 

Fondy zo zisku       

Rezervný fond 0 0 0 0  0 

Fondy tvorené zo zisku 0 0 0 0  0 

Ostatné fondy 0 0 0 0  0 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 366562 51271 3109 0  414724 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 51278 -474212 51278 0  -474212 

Spolu 417840 -422941 54387 0  -59488 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 
 

Názov položky  Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 51278  

Rozdelenie účtovného zisku   

Prídel do základného imania 0  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu 0  

Prídel do fondu reprodukcie 0  

Prídel do rezervného fondu 0  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku 0  

Prídel do ostatných fondov 0  

Úhrada straty minulých období 0  

Prevod do sociálneho fondu 0  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 51278  

Iné 0  

Účtovná strata 0  

Vysporiadanie účtovnej straty   

Zo základného imania 0  

Z rezervného fondu 0  

Z fondu tvoreného zo zisku 0  

Z ostatných fondov 0  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 0  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 0  

Iné 0  
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv 
 

Druh rezervy Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo zníženie rezerv Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv 9998 5560 9918 80 5560 

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv 79467 102307 79467 0 102307 

Zákonné rezervy spolu 89465 107867 89385 80 107867 

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv 0 0 0 0 0 

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv 0 0 0 0 0 

Ostatné rezervy spolu 0 0 0 0 0 

Rezervy spolu 89465 107867 89385 80 107867 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 
 

Druh záväzkov Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 122866 34541 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 236103 259946 

Krátkodobé záväzky spolu 358969 294487 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 2026 2795 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 0 0 

Dlhodobé záväzky spolu 0 0 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 360995 297282 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 
 

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 2795 2901 

Tvorba na ťarchu nákladov 7985 9473 

Tvorba zo zisku 0 0 

Čerpanie 8754 9579 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 2026 2795 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 
 

Druh cudzieho zdroja Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia Suma istiny na konci 
bežného účtovného 

obdobia 

Suma istiny na konci 
bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Krátkodobý bankový úver     0 0 

Pôžička     0 0 

Návratná finančná výpomoc     0 0 

Dlhodobý bankový úver     0 0 

Spolu     0 0 
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Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období 
 

Položky výnosov budúcich období z dôvodu Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku 0 0 0 0 

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie 0 0 0 0 

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru 0 0 0 0 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov 

Európskej únie 

507931 77000 230326 354605 

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku 

0 0 0 0 

grantu 0 0 0 0 

podielu zaplatenej dane 0 0 0 0 

dlhodobého majetku obstaraného z podielu 

zaplatenej dane 

0 0 0 0 

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 
 

Záväzok Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Istina Finančný náklad Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb 0 0 0 0 

do jedného roka vrátane 0 0 0 0 

od jedného roka do piatich rokov vrátane 0 0 0 0 

viac ako päť rokov 0 0 0 0 
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Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane 
 

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

 Použitá suma bežného účtovného obdobia 

 0 0  

 0 0  

 0 0  

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia   

Vzorová tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 
 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 8550 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 0 

súvisiace audítorské služby 0 

daňové poradenstvo 0 

ostatné neaudítorské služby 0 

Spolu 8550 

 
 
 


