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1.  Identifikácia organizácie  

 
Názov organizácie:  Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

Sídlo organizácie:  Továrenská 7,  P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16 

Rezort: telekomunikácie 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 

Predseda: Ing. Ladislav Mikuš. 

Podpredseda: Ing. Juraj Michňa 

IČO: 308 44 355 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15,  

č.ú.: 7000136022/8180. 

 

Členovia vedenia organizácie v roku 2009: Ing. Nataša Svobodová – riaditeľka kancelárie úradu a 

osobného úradu, Ing. Milan Mizera – riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra, Ing. Peter 

Lučenič – riaditeľ odboru štátneho dohľadu, Ing. Vlasta Paulusová – riaditeľka odboru ekonomiky 

a správy, Ing. Kamil Mikulášek – riaditeľ odboru technickej regulácie, Ing. Jana Kopečná – 

riaditeľka odboru ekonomickej regulácie, JUDr. Marta Krebsová – riaditeľka odboru právneho. 

 

Hlavné činnosti v roku 2009 
 

     Hlavnými činnosťami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) sú 

výkon štátnej regulácie elektronických komunikácií, správa frekvenčného spektra, zabezpečovanie 

medzinárodných vzťahov v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov, 

spolupráca s Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania 

a retransmisie, štátny dohľad a ukladanie sankcií v oblasti elektronických komunikácií.  
 

 

2.  Poslanie úradu a jeho strednodobý výhľad 
 

Poslanie úradu  
 

     Poslaním úradu je regulácia v oblasti elektronických komunikácií, najmä plnenie povinností 

podporujúcich súťaţ, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, ochrana záujmov koncových 

uţívateľov, mimosúdne riešenie sporov a zabezpečovanie dodrţiavania poţiadaviek na vykonávanie 

činností vyplývajúcich zo zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v  znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o elektronických komunikáciách), súvisiacich všeobecne 

záväzných právnych predpisov, technických predpisov, technických noriem, medzinárodných zmlúv, 

ktorými je Slovenská republika viazaná a z odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti 

elektronických komunikácií. 

 

Úrad je národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií, ktorý podľa zákona 

o elektronických komunikáciách 

 

a) vykonáva reguláciu (najmä utvára podmienky na vznik a udrţiavanie konkurenčného prostredia 

na trhu, určuje podmienky na poskytovane sietí a sluţieb, reguluje súťaţ na relevantnom trhu 

v oblasti elektronických komunikácií, spravuje čísla a frekvencie, reguluje ceny napr. prístupu a 

univerzálnej sluţby), 

 

b) zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných 

orgánov, 
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c) spolupracuje s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri 

vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva správu frekvenčného 

spektra, 

d) chráni záujmy koncových uţívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny sluţieb,  

e) plní povinnosti podporujúce súťaţ, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých 

osôb členských štátov  Európskej únie na území Slovenskej republiky, prístup k sieťam, 

prevádzkyschopnosť sietí a sluţieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa s uplatnením 

technických noriem,  

f) vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v medziach zákona o elektronických komunikáciách,  

g) vydáva Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, 

h) zabezpečuje informačné povinnosti voči Národnej rade Slovenskej republiky a Európskej 

komisii, ktorej oznamuje aj informácie patriace do jeho pôsobnosti, 

i) určuje úhrady za poskytovanie elektronických komunikačných sietí a sluţieb, za pouţívanie čísel 

a za právo pouţívať frekvencie. 

j) vedie mimosúdne riešenie sporov, 

k) poskytuje informácie koncovým uţívateľom v súvislosti so sluţbami, vykonáva uţívateľské 

prieskumy, zverejňuje ich a vyuţíva ich vo svojej činnosti, 

l) plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na vyuţívanie 

nehnuteľností na účely zabezpečenia sluţieb a s obmedzením vlastníckeho práva k hnuteľným 

veciam obmedzením alebo zákazom pouţívania vysielacích telekomunikačných zariadení 

a okruhov v čase vojny a vojnového stavu, 

m) vykonáva dohľad a ukladá sankcie, 

n) vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov. 

 

 

Strednodobý výhľad   
 

     Úrad v 1. štvrťroku 2010 urobil verejnú diskusiu k problematike lokálneho DVB-T vysielania. Na 

túto verejnú diskusiu bude nadväzovať odborný seminár, na ktorom budú môcť všetci zainteresovaní 

prezentovať svoje postoje a stanoviská.   

     V oblasti regulácie súťaţe úrad plánuje vydať rozhodnutie, ktorým určí metódu kalkulácie cien za 

sluţby ukončenia volaní vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného 

podniku. V prípade potreby bude významným podnikom určená maximálna cena za sluţby 

ukončenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení cenovým rozhodnutím. 

     Predpokladá ukončiť správne konanie vo veci úhrady čistých nákladov za poskytovanie 

univerzálnej sluţby za roky 2005 a 2006. Ďalej na základe ţiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s., 

úrad posúdi, či spoločnosť zabezpečovala v rokoch 2007 a 2008 povinnosti vyplývajúce 

z poskytovania univerzálnej sluţby nákladovo efektívnym spôsobom a jej poskytovanie bolo pre 

spoločnosť neprimeraným zaťaţením. 

      Úrad skontroluje vybrané povinnosti, ktoré sú predmetom univerzálnej sluţby podľa opatrenia 

z 28. novembra 2008 č. O - 18/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných 

telefónnych automatov a sluţieb pre zdravotne postihnutých uţívateľov. Úrad urobí ďalšie kroky 

smerujúce k systematickému sledovaniu, vyhodnocovaniu a pravidelnému zverejňovaniu 

kvalitatívnych ukazovateľov telekomunikačných sluţieb. 

     Úrad ďalej plánuje vydať rozhodnutie, ktorým určí metódu kalkulácie cien kolokácie pri 

poskytovaní uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu v sieti významného podniku. 

     V oblasti štátneho dohľadu vykoná kontroly plnenia záväzkov uvedených v rozhodnutiach 

o pridelení frekvencií v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého 

terestriálneho multiplexu. Následne vykoná kontroly dodrţiavania podmienok individuálnych 

povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení prvého terestriálneho multiplexu. 
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     Úrad plánuje vykonať kontroly dodrţiavania vybraných častí podmienok ustanovených 

v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 o roamingu vo verejných mobilných sieťach 

v rámci Spoločenstva a smernica 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické 

komunikačné siete a sluţby. 

      Úrad sa bude zaoberať reguláciou nových sofistikovaných sluţieb a sietí najmä v oblastiach 

konvergencie fixných a mobilných sluţieb a sietí, poskytovania balíčkových sluţieb a sluţieb 

poskytovaných sieťami novej generácie. 

     Úrad v roku 2010 zrealizuje ďalšie výberové konania na frekvencie FWA 10 GHz so zámerom 

podpory rozvoja širokopásmového internetu a ďalších sluţieb na lokálnej úrovni. 

     Úrad bude aj v nasledujúcich rokoch preverovať plnenie uloţených povinností významnými 

podnikmi a pokračovať v  opakovaných analýzach relevantných trhov. Podľa výsledkov analýzy, t.j. 

stavu súťaţe na relevantnom trhu, úrad uloţené povinnosti ponechá, zmení, doplní alebo zruší.   

     Dlhodobým zámerom úradu je jeho finančná nezávislosť. Podľa nového regulačného rámca majú 

členské štáty zabezpečiť, aby národné regulačné orgány mali samostatné ročné rozpočty. Úrad 

zároveň podľa nového regulačného rámca bude musieť mať dostatok finančných a ľudských zdrojov 

na vykonávanie úloh, ktoré mu umoţnia aktívne sa podieľať na činnosti Orgánu európskych 

regulátorov pre elektronické komunikácie (Body of European Regulators for Electronic 

Communications – BEREC). Personálna nezávislosť bola uţ zabezpečená na základe intervencie 

Európskej komisie novelou zákona o elektronických komunikáciách. Súčasťou nezávislosti úradu je, 

ţe podľa regulačného rámca neţiada ani neprijíma pokyny od ţiadneho iného orgánu. 
 

 

3.  Činnosti úradu v roku 2009 

 
     Úrad ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií vykonával činnosti, ktoré mu 

vyplývajú zo zákona o elektronických komunikáciách. Medzi jeho hlavné činnosti v roku 2009 

patrili: výkon regulácie, zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti elektronických 

komunikácií na úrovni regulačných orgánov, správa frekvenčného spektra, štátny dohľad 

v elektronických komunikáciách s následným ukladaním sankcií.  

     Priame a nepriame náklady na jednotlivé činnosti (odhad v percentách): regulácia a dohľad 60 %, 

správa frekvenčného spektra 25 %, ostatné 15 %. Presné náklady sú kalkulované aj sledované podľa 

rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé poloţky a podpoloţky štátneho rozpočtu a sú súhrnom 

všetkých nákladov príslušnej poloţky alebo podpoloţky. 

 
 

Oblasť ekonomickej regulácie 
 

Relevantné trhy a ceny 

 

     Úrad v roku 2009 pokračoval vo vyhodnocovaní trojkriteriálnych testov a analýz relevantných 

trhov. Konal podľa odporúčania Európskej komisie zo dňa 17. decembra 2007 o relevantných trhoch 

výrobkov a sluţieb v sektore elektronických komunikácií umoţňujúcich reguláciu ex ante v súlade 

so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre 

elektronické komunikačné siete a sluţby („revidované odporúčanie“) a odporúčaním Európskej 

komisie zo 7. mája 2009 o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a 

mobilných telefónnych sieťach v EÚ (2009/396/ES).  

     Podľa revidovaného odporúčania na trhoch, ktoré nie sú uvedené v tomto odporúčaní, ale boli 

uvedené v pôvodnom odporúčaní zo dňa 11.02.2003 č. 2003/311/EC a bol na nich určený podnik 

s významným vplyvom, sa má uplatniť trojkriteriálny test na účely posúdenia, či na základe 
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prevládajúcich národných podmienok majú tieto trhy podliehať regulácii ex ante. Kritériá 

posudzované v rámci trojkriteriálneho testu sú existencia podstatných a trvalých prekáţok vstupu, 

štruktúra trhu nesmeruje k efektívnej súťaţi v relevantnom čase a samotné uplatnenie právnych 

predpisov o hospodárskej súťaţi nie je schopné primerane riešiť zlyhanie súťaţe na trhu. Revidované 

odporúčanie ustanovuje, ţe len ak sú splnené všetky 3 kritériá kumulatívne, úrad vykoná analýzu 

relevantného trhu za účelom zistenia, či jeden alebo viac podnikov má významný vplyv na 

príslušnom trhu. V opačnom prípade úrad vypustí predmetný trh zo zoznamu relevantných trhov 

určených pre reguláciu ex ante.  

     Na základe výsledkov trojkriteriálnych testov boli rozhodnutím úradu zo zoznamu relevantných 

trhov určených pre reguláciu ex ante vypustené dva relevantné trhy: maloobchodný trh prenájmu 

okruhov z minimálneho súboru okruhov a veľkoobchodný trh sluţby prenosu v pevnej verejnej 

telefónnej sieti. Súčasne boli významnému podniku zrušené všetky povinnosti, ktoré mu boli 

rozhodnutiami na týchto trhoch úradom uloţené.  

 

     Úrad na základe analýzy veľkoobchodného trhu prenosových častí prenajatých okruhov zistil, ţe 

na tomto trhu nie je ţiaden podnik s významným vplyvom. Európska komisia potvrdila výsledky 

analýzy trhu a vzhľadom na to, ţe na predmetnom trhu súťaţ existuje, úrad rozhodnutím predmetný 

trh vypustil zo zoznamu relevantných trhov určených pre reguláciu ex ante. 

     Predseda úradu vydal nové rozhodnutia vo veci určenia významného podniku a uloţenia 

povinností na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu a na veľkoobchodnom trhu sluţby 

prenosu volaní v pevnej verejnej telefónnej sieti na základe rozsudku Najvyššieho súdu o ţalobe 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

 

V rámci riešenia sporov medzi podnikmi vo veci výšky ceny za prepojenie sietí medzi 

spoločnosťami Orange Slovensko, a.s., a spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s., na jednej strane 

a spoločnosťou Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., na strane druhej, úrad vydal v júli 2009 predbeţné 

opatrenia, ktorými určil výšky maximálnych cien za prepojenie sietí, ktoré si majú vzájomne 

príslušné podniky účtovať. Predmetné predbeţné opatrenia stratili účinnosť podpísaním zmlúv 

o prepojení sietí medzi mobilnými operátormi.  

 

     Úrad analýzou veľkoobchodného trhu ukončovania volania v jednotlivých verejných mobilných 

telefónnych sieťach zistil, ţe na tomto trhu nie je efektívna súťaţ a rozhodnutiami určil všetkých 

troch mobilných operátorov (poskytujúcich mobilné telefónne sluţby na Slovensku) za významné 

podniky na tomto trhu a uloţil im povinnosti. Zároveň, s cieľom podporiť efektívnu súťaţ na 

maloobchodnom trhu  hlasových sluţieb, úrad rozhodnutiami uloţil aj maximálne ceny, ktoré si 

majú mobilní operátori účtovať za ukončenie volania vo svojej sieti od 1. februára 2010. Tým je 

vytvorený priestor pre zniţovanie maloobchodných cien v prospech koncových uţívateľov.  

 

     Úrad monitoroval veľkoobchodný národný trh medzinárodného roamingu a spolupracoval 

s Európskou komisiou pri kontrole dodrţiavania jej nariadenia o roamingu, ktorým zaregulovala 

veľkoobchodné a maloobchodné ceny roamingových volaní i SMS a veľkoobchodných dátových 

sluţieb. 

 

     Úrad kontroloval plnenie uloţenej povinnosti – predkladanie oddelenej evidencie významnými 

podnikmi a spolupracoval s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky pri riešení regulácie 

súťaţe na maloobchodných trhoch pevných a mobilných sietí. 
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Oblasť technickej regulácie 

 

Regulácia sietí a služieb 

 

     V roku 2009 bol zaznamenaný ďalší rozvoj v oblasti budovania sietí novej generácie (všeobecne 

označované ako NGN siete). Došlo tieţ k uzavretiu prvej zmluvy o prístupe k účastníckym vedeniam 

(unbundling) medzi spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., a  alternatívnym operátorom GTS Slovakia, 

a.s. V priebehu roku začali na slovenskom telekomunikačnom trhu poskytovať sluţbu mobilného 

telefonovania pod vlastnou značkou Tesco Store SR (Tesco Mobile), Nay Elektrodom (Naymobile) 

a SWAN (SWAN MOBILE). Ide o partnerské produkty spomínaných spoločností a mobilného 

operátora Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 

     V polovici roka 2009 úrad preveril referenčnú ponuku na širokopásmový prístup od spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s., ktorá je významným podnikom na veľkoobchodnom trhu č. 5, z hľadiska 

plnenia podmienok na bitstream podľa definícií Skupiny európskych regulačných orgánov (ERG). 

Cieľom bolo vypracovať dokument o existencii bitstream na slovenskom trhu. Európska komisia 

zaujala negatívne stanovisko k ponuke veľkoobchodného produktu bitstream. Za účelom získania 

objektívnych informácií úrad začal diskusiu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., a 

s alternatívnymi operátormi. Úrad sa obrátil aj na ostatné členské štáty Európskej únie ohľadom 

informácií o regulácii a vyuţívaní bitstream v príslušných štátoch. Európska komisia potvrdila, ţe 

zaslaný dokument o bitstream akceptuje a v implementačnej správe prehodnotí stanovisko 

z technického pohľadu. Je nespochybniteľné, ţe bitstream prístup je v Slovenskej republike 

poskytovaný.    

     V priebehu roka 2009 bolo Stálou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády Slovenskej 

republiky pre správne právo schválené nové opatrenie úradu z 26. mája 2009, č. O-19/2009, ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti telefónneho čísla. Hlavnými dôvodmi 

nahradenia pôvodného opatrenia boli skrátenie lehoty na prenesenie čísla na päť pracovných dní a 

zabezpečenie zrozumiteľného, slovného a bezplatného spôsobu upozornenia pred zostavením 

volania, ktorým je volajúci uţívateľ upozornený, ţe volaný uţívateľ nie je uţívateľom sluţieb 

podniku, ktorému úrad číslo pôvodne pridelil (tzv. hlasové oznámenie). Toto opatrenie nadobudlo 

účinnosť 1. septembra 2009.  

 

Administrácia podnikov 

 

     Úrad k 31.12.2009 evidoval 1068 podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné siete, 

sluţby alebo siete a sluţby. V priebehu roka 2009, po vykonaní kontroly dodrţiavania všeobecného 

povolenia č. 1/2008 na poskytovanie sietí a sluţieb, úrad zaslal 479 podnikom výzvu na predloţenie 

predpísaných štatistických výkazov s určením dodatočnej lehoty.  V priebehu roku 2009 Úrad vydal 

jednému podniku rozhodnutie o zákaze činnosti v oblasti poskytovania elektronických 

komunikačných sietí a sluţieb. 

 

 

K 31.12.2009 úrad evidoval nasledovné počty oprávnených poskytovateľov sietí a služieb: 
 

Druhy poskytovaných služieb/sietí Počet 

pevné verejné elektronické komunikačné siete 335 

rádiové verejné elektronické komunikačné siete 647 

mobilné GSM/UMTS siete 3 

satelitné siete 18 

MMDS/MVDS 30 

rozhlasové a televízne vysielače 33 
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káblové distribučné systémy 222 

retransmisia 192 

verejná telefónna sluţba 107 

prenájom okruhov 115 

prenos dát 364 

internet 819 

prenos hlasu prostredníctvom IP protokolu (VoIP) 235 

audiotexová sluţba 21 

 

 

Správa čísel 
 

     Úrad prijal v sledovanom období 58 ţiadostí o pridelenie, zmenu, predĺţenie platnosti alebo 

vrátenie čísel a vydal 40 rozhodnutí týkajúcich sa správy čísel (pridelenie čísel, zmena v pridelení 

čísel). Po nesplnení zákonnej povinnosti predloţiť správu o pouţívaní čísel úrad oslovil 13 podnikov, 

z ktorých 12 predloţilo správu dodatočne. V jednom prípade začal správne konanie vo veci odobratia 

čísel z dôvodu nesplnenia povinnosti predloţiť úradu správu o ich pouţívaní za rok 2008.            

           

     V súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi členským štátom z rozhodnutia Komisie 2007/116/EC 

z 15. februára 2007 aktualizovaného rozhodnutím Komisie 2009/9425/EC z 30. novembra 2009  

úrad zverejnil ďalšie harmonizované sluţby sociálneho významu zaradené do zoznamu uvedeným 

rozhodnutím: 116006 – linka pomoci pre obete trestných činov, 116117 – poradenská lekárska 

pohotovostná sluţba. Na základe ţiadosti môţu byť tieto čísla pridelené potenciálnym záujemcom 

o poskytovanie sluţieb od 15. apríla 2010.   

 

 

Prehľad vydaných rozhodnutí o pridelení čísel: 

    

Číselná 

množina 

Poskytovaná služba Počet 

pridelení 

(0)97, (0)98 audiotex 2 

(0)800 volanie na účet volaného (free phone) 3 

16xxx, 17xxx regionálne sluţby všeobecne prospešného 

charakteru 

11 

(0)18xxx celoštátne sluţby všeobecne prospešného 

charakteru 

6 

SN účastnícke čísla v pevnej sieti 3 

SPC, ISPC kódy signalizačných bodov v SS7  5 

(0)850  sluţby s rozdelením poplatkov 5 

(0)6 VOIP účastnícke čísla 2 

12xxx interaktívne sluţby prevádzkovateľov sietí 1 

NRN  sieťové smerovacie čísla  3 

 rozhodnutie o zmene v pridelení čísel 3 

Poznámka: Niektorými rozhodnutiami boli pridelené viaceré kategórie čísel. 

 
 

 

 

 

 



 9 

 

Oblasť správy frekvenčného spektra 
     

    Harmonizácia využívania frekvenčného spektra bola zameraná na aplikáciu podmienok 

rozhodnutí Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT)  

a Európskej komisie, ako aj na spoluprácu s prevádzkovateľmi osobitných sietí v rámci 

medzirezortnej komisie pre harmonizáciu vyuţívania frekvenčného spektra, v rámci ktorej boli 

riešené aj poţiadavky na obranu a bezpečnosť štátu. 

     V procese aktualizácie národnej tabuľky frekvenčného spektra (NTFS) sa úrad aktívne podieľal 

na jej príprave podľa záverov Svetovej rádiokomunikačnej konferencie (WRC – 07). 

     Pred pridelením frekvencií vo frekvenčných pásmach zdieľaných s Ministerstvom obrany 

Slovenskej republiky bola priebeţne vykonávaná medzirezortná koordinácia, v rámci ktorej úrad 

vybavil spolu 607 poţiadaviek.  

 

     Úrad v sledovanom období operatívne vybavil 18 ţiadostí Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky na pridelenie frekvencií pre zabezpečenie ochrany predstaviteľov iných štátov, 

ktorí boli pozvaní na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. 

 

     Úrad vykonal zmenu kanálovania v prílohe k plánu vyuţívania frekvenčného spektra pre úsek 

7 125 – 7 425 MHz, kde pôvodné základné kanálovanie 14 MHz s duplexným odstupom 161 MHz 

bolo nahradené základným kanálovaním 28 MHz vyuţívajúcim duplexný odstup 154 MHz. 

 

     Úrad sa v roku 2009 podieľal na práci v medzinárodných pracovných skupinách a projektových 

tímoch Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (ECC, WGFM, CPG, 

FM PT 45, TG 4), Európskej komisie (RSPG, RSC, ERG) a medzinárodných dohôd: regionálna 

dohoda o rádiotelefónnej sluţbe na vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT) a harmonizačné 

kalkulačné metódy (HCM).  

 

     V marci 2009 úrad na svojej internetovej stránke zverejnil verejnú diskusiu na tému digitálna 

dividenda. Vďaka digitalizácii terestriálneho televízneho vysielania v budúcnosti bude moţné 

vyuţívať frekvenčné pásmo 790 – 862 MHz na primárnej báze aj pre iné sluţby spolu s rozhlasovou 

sluţbou. Do tejto verejnej diskusie úrad zapojil celú odbornú verejnosť v Slovenskej republike. 

Digitálna dividenda bola predmetom diskusií vo všetkých krajinách, ktoré k digitalizácii 

terestriálneho televízneho vysielania pristupujú.  

     Výsledkom celého procesu bolo spracovanie získaných návrhov a variantov vyuţitia digitálnej 

dividendy a zváţenie ich vyuţiteľnosti pri úpravách plánu vyuţitia frekvenčného spektra. 

Do verejnej diskusie na deväť predloţených otázok odpovedali tri fyzické a päť právnických osôb. 

Úrad vyhodnotil verejnú diskusiu a prijal závery k vyuţitiu digitálnej dividendy. 

 

     V júni 2009 úrad zverejnil na svojej internetovej stránke www.teleoff.gov.sk verejnú diskusiu 

o budúcom vyuţívaní pásma 2500 – 2690 MHz. Do verejnej diskusie sa zapojilo 10 subjektov. 

Z uvedeného počtu prispievateľov boli dvaja mobilní operátori, jeden prevádzkovateľ bezdrôtovej 

prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA), jedna domáca a jedna zahraničná spoločnosť 

zaoberajúca sa sluţbami v oblasti telekomunikácii a päť subjektov poskytujúcich sluţby MMDS. 

     Príspevky bolo moţné zasielať v elektronickej forme do 16. júla 2009. Úrad zohľadnil aj 

príspevok, ktorý bol doručený po tomto termíne. 

     Verejná diskusia slúţila predovšetkým k vytvoreniu názorovej platformy na základe postojov 

odbornej verejnosti. Výsledkom celého procesu bolo spracovanie získaných návrhov a variantov 

vyuţitia pásma 2500 – 2690 MHz a posúdenie ich vyuţiteľnosti pri úpravách plánu vyuţitia 

frekvenčného spektra. 

http://www.teleoff.gov.sk/
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Úrad v roku 2009 zabezpečil implementáciu týchto rozhodnutí Európskej komisie: 

 

- rozhodnutie 2008/432/ES z 23.mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/771/ES 

o harmonizácií frekvenčného spektra na vyuţitie zariadeniami s krátkym dosahom,  

- rozhodnutie 2009/381/ES z 13. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 

2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na vyuţitie zariadeniami s 

krátkym dosahom,  

- rozhodnutie 2009/343/ES z 21. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 

2007/131/ES o povolení vyuţívania frekvenčného spektra pre rádiové zariadenia pouţívajúce 

ultraširokopásmové technológie spôsobom harmonizovaným v Spoločenstve, 

- rozhodnutie 2008/671/ES z 5. augusta 2008 o harmonizovanom vyuţívaní rádiového 

frekvenčného spektra v pásme 5875 MHz – 5905 MHz pre aplikácie inteligentných 

dopravných systémov (ITS) súvisiace s bezpečnosťou, 

- rozhodnutie 2008/294/EC zo dňa 7. apríla 2008 o harmonizovaných podmienkach vyuţívania 

spektra na prevádzkovanie mobilných komunikačných sluţieb v lietadlách (sluţieb MCA) 

v Spoločenstve, 

- rozhodnutie 2007/90/EC z 12. februára 2007, ktorým bolo zmenené rozhodnutie 

2005/513/EC o harmonizovanom vyuţívaní rádiového frekvenčného spektra v pásme 5 GHz 

pre bezdrôtové prístupové systémy (WAS), ktorých súčasťou sú miestne rádiové siete 

(RLAN). 

 

 V priebehu roku 2009 úrad pripravil a po pripomienkovom konaní vydal tieto 

všeobecné povolenia: 

 

- VPR - 03/2008 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, ktoré 

sú určené na induktívne aplikácie (napr. zariadenia pre automobilové imobilizéry, poplašné 

systémy, detekciu káblových vedení, odpadové hospodárstvo, identifikáciu osôb, zvierat, 

kontrolu prístupu, automatickú identifikáciu tovaru, snímače priblíţenia, systémy proti 

krádeţi, bezdrôtové riadiace systémy, automatický výber mýta a pod.), 

- VPR - 04/2008 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom pre 

poplachové systémy – alarmy, 

- VPR 05/2008 na prevádzkovanie nešpecifických vysielacích rádiových zariadení s krátkym 

dosahom, ktoré pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 863 - 870 MHz, 

- VPR - 1/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení inteligentných dopravných 

systémov (ITS), 

- VPR - 02/2009 na prevádzkovanie zariadení malého výkonu pre prenos dát pracujúcich na 

princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN), 

- VPR - 03/2009 na prevádzkovanie pohyblivých koncových vysielacích rádiových zariadení 

verejných elektronických komunikačných sietí GSM, IMT/UMTS, 

- VPR - 04/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD, 

určených pre rádiové aplikácie zahŕňajúce radarové systémy krátkeho dosahu, zariadenia pre 

detekciu pohybu a stráţenie uvedené v prílohe č. 6 odporúčania ERC/REC 70-03 vo 

frekvenčných pásmach a), g), h), i), j), k), l), 

- VPR - 05/2009 na prevádzkovanie rádiových identifikačných zariadení RFID, aplikácie 

zahŕňajúce napr. automatickú identifikáciu tovaru, sledovanie materiálu, alarmy, osobnú 

identifikáciu, kontrolu prístupu, zabezpečovacie systémy, lokalizačné systémy, bezdrôtové 
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ovládacie systémy, senzory priblíţenia a ďalšie aplikácie uvedené v prílohe č. 11 odporúčania 

ERC/REC 70-03 vo frekvenčných pásmach a), b), 

- VPR - 06/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD, 

určených pre (MGWS ) multigigabitové bezdrôtové systémy WAS/RLAN, ktoré sú uvedené 

v prílohe č. 3 odporúčania ERC/REC 70-03 vo frekvenčných pásmach e) a f). 

 

 

     Úrad v roku 2009 pripravil a zverejnil návrh VPR - 07/2009 na prevádzkovanie vysielacích 

rádiových zariadení pouţívajúcich ultraširokopásmové technológie (UWB). 

 

 

Spolupráca so zahraničnými administráciami  

 

     Úrad sa v roku 2009 zúčastnil viacerých medzinárodných koordinačných stretnutí. 

1. Stretnutie s Českým Telekomunikačným úradom (ďalej len „ČTÚ“) vo februári 2009 prinieslo 

vyriešenie nových vzájomných koordinačných poţiadaviek na oboch stranách.  

 

2. Multilaterálne stretnutie Stredoeurópskej konferencie administrácií (CEAM) v Prahe v októbri 

2009, ktoré organizoval ČTÚ, prinieslo nové pohľady na chápanie digitálnej dividendy a moţnosti 

hľadania náhrad kanálov nad 60, ktoré boli Ţenevskou konferenciou v roku 2006 určené pre 

televízne vysielanie. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia administrácií Nemecka, Rakúska, Poľska, 

Slovenska, Maďarska a Česka. Slovenská administrácia  prispela do diskusie príspevkami 

o moţnostiach nájdenia pouţiteľných frekvencií ako náhrady za kanály nad 60 a o moţnosti nájdenia 

pouţiteľných frekvencií pre doplnenie Plánu GE06. Rokovanie posudzovalo potenciálne vyuţitie 

nového systému DVB-T2 a moţnosti jeho frekvenčného plánovania v stredoeurópskom priestore. 

Medzi najskúsenejšie krajiny v problematike digitálneho vysielania patrili Nemecko a Rakúsko.  

 

     V rámci stretnutia CEAM zástupcovia slovenskej administrácie absolvovali rokovania 

s nasledovnými administráciami:  

a) Trilaterálne rokovanie s Rakúskom a Maďarskom: 

Stretnutie, ktoré sa zameralo na hľadanie spoločných postupov pre doplnenie chýbajúcich 

frekvenčných vyhradení z Plánu GE06 a nájdenie kanálov ako náhradu za kanály nad 60. 

b) Trilaterálne rokovanie s Českom a Maďarskom: 

Problémy riešené na stretnutí boli z oblasti vzájomnej kooperácie pre dopĺňanie Ţenevského plánu. 

Riešili sa konkrétne koordinačné poţiadavky.  

c) Bilaterálne rokovanie s Maďarskom: 

Na stretnutí s maďarskou administráciou sa otvorili nedoriešené otázky zo Ţenevskej konferencie 

v 2006. Cieľom tohto bilaterálneho stretnutia bolo kooperovať vzájomnú činnosť pri frekvenčnom 

plánovaní DVB-T v strednej Európe, a tak zabezpečiť efektívne vyuţitie frekvenčného spektra. 

Zúčastnené krajiny sa zhodli na postupe, podľa ktorého počas roka budú prebiehať bilaterálne 

rokovania, ktoré budú potom pouţité ako vstupné poţiadavky pre nasledujúce stretnutie CEAM.  

 

3. Úrad sa v decembri 2009 zúčastnil dvoch bilaterálnych rokovaní. Prvé stretnutie so zástupcami 

ČTÚ sa uskutočnilo v Bratislave a druhé, so zástupcami rakúskej administrácie, vo Viedni. Obe 

rokovania sa niesli v duchu predchádzajúceho stretnutia CEAM. Krajiny sa vzájomne informovali 

o procese digitalizácie. Následne sa preberali jednotlivé koordinačné poţiadavky pre DVB-T.  

     Počas týchto rokovaní slovenská administrácia predloţila na koordináciu 135 poţiadaviek 

a prijala na posúdenie 83 poţiadaviek. Všetky ţiadosti sa týkali DVB-T vysielačov.  

     Slovenská administrácia dostala na posúdenie BRIFIC (Broadcasting International Frequency 

Information Circular) 130 koordinačných ţiadostí pre DVB-T a 88 pre T-DAB. Korešpondenčnou 
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formou bola slovenská administrácia poţiadaná o vybavenie 68 koordinačných ţiadostí a odoslala 5 

koordinačných poţiadaviek. 

 

4. V roku 2009 úrad zaslal 20 poţiadaviek na domácu prevádzku FM vysielačov na medzinárodnú 

koordináciu frekvencií a posúdil 187 zahraničných koordinačných poţiadaviek. 

 

5. Úrad sa v mesiaci jún 2009 zúčastnil aj trilaterálneho stretnutia s ukrajinskou a maďarskou 

administráciou, ktoré sa konalo v Kyjeve a venovalo sa riešeniu otázok súvisiacich s prevádzkou 

sietí pozemnej pohyblivej sluţby. Cieľom rokovania bolo preferenčné rozdelenie  a dohodnutie 

podmienok vzájomnej koordinácie frekvencií v jednotlivých frekvenčných pásmach medzi 

zúčastnenými krajinami. Výsledkom rokovania boli:  

- dohoda o preferenčnom rozdelení frekvencií vo frekvenčnom pásme 40 MHz,  

- dohoda o koordinácii frekvencií v pásme E-GSM,  

- dohoda o koordinácii frekvencií v pásme 450 MHz,  

- postup pri predkladaní a posudzovaní vzájomných koordinačných poţiadaviek. 

     Uzavreté dohody  umoţnia efektívnejšie vyuţívanie frekvenčného spektra v pohraničných 

oblastiach zúčastnených krajín. 

 

 

Počty medzinárodných koordinácií 

 

     V medzinárodnom koordinačnom procese frekvencií Slovenská republika odoslala 8734 

koordinačných poţiadaviek. Naproti tomu úrad vykonal analýzu 18195 koordinačných poţiadaviek 

zahraničných administrácií. V rámci medzirezortnej koordinácie frekvencií úrad vybavil 634 

koordinácií. 

 

 

Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti 

 

     Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti sa uskutočňovalo podľa opatrenia úradu č. O - 

1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na 

obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o rozsahu, obsahu a 

priebehu skúšky. 

 

Druh osvedčenia počet 

všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby 86 

obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby I 67 

obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby II 179 

obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty 57 

všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú sluţbu 13 

obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú sluţbu 479 

osvedčenie operátora amatérskych staníc 43 

 

 

 

Spolupráca s inými orgánmi štátnej správy 
 

     Úrad spolupracoval pri spúšťaní pravidelného televízneho terestriálneho digitálneho vysielania 

(DVB-T) s Radou pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) . Podľa opatrenia úradu z 18. 

apríla 2008 č. O - 17/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prechodu 
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z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob 

šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu),oznámil úrad Rade 

zoznam frekvencií, ktorých sa týka povinnosť Rady podľa § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 220/2007 Z.z. 

odňať frekvencie pridelené na analógové terestriálne televízne vysielanie. V správnom konaní Rada 

tieto frekvencie vysielateľom odňala, čím sa vytvorili legislatívne podmienky pre úspešný prechod 

z analógového na digitálne terestriálne televízne vysielanie. 

 

     V rámci rokovaní medzirezortnej komisie sa prejednávali postupy pri vybavovaní poţiadaviek 

silových rezortov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky. S ministerstvom obrany bolo dohodnuté, ţe úrad poskytne databázu notifikovaných 

frekvencií Slovenskou republikou v Medzinárodnej telekomunikačnej únii (ITU) v krátkovlnnom 

frekvenčnom pásme. 

 

     Úrad spolupracoval s ministerstvom obrany v oblasti preferenčného rozdelenia frekvencií 

s Ukrajinou v pásme 40 MHz a tieţ spolupracoval s ministerstvom vnútra pri koordinácii frekvencií. 

 

 

Spolupráca s inými organizáciami 

 

     Úrad spolupracoval s Výskumným ústavom spojov Banská Bystrica v oblasti frekvenčného 

plánovania pre  DVB-T pri príprave  informačného systému o postupe zavádzania pravidelného 

DVB-T vysielania, pri návrhu  frekvencií pre lokálne a regionálne vysielanie DVB-T. Pri procese 

určovania technických podmienok pravidelného  DVB-T vysielania úrad spolupracoval 

s organizáciou DVB Project Office so sídlom v Ţeneve, ktorá je oprávnená na registráciu 

identifikátorov vysielania DVB (druţicového, káblového aj pozemského). Medzi povinné parametre 

povolení na prevádzkovanie vysielačov DVB-T patria aj tzv. identifikátory vysielania DVB, ktoré 

slúţia na jednoznačnú identifikáciu vysielacích sietí, prenosového toku a programových sluţieb, čo 

v konečnom dôsledku umoţní automatické naladenie poţadovaného programu na prijímači 

uţívateľa. Tieto identifikátory pridelila úradu pre potreby Slovenskej republiky práve organizácia 

DVB Project Office.  

     Úrad spolupracoval s Výskumným ústavom Banská Bystrica pri návrhu novej metodiky 

prideľovania frekvencií v pásme 160 MHz a v oblasti technickej podpory pre pevnú sluţbu v rámci 

HCM dohody. Výsledkom spolupráce boli dva vstupné dokumenty prezentované zástupcami 

Slovenskej republiky na stretnutí pracovnej skupiny SWG-FS v Prahe v dňoch 7.4.- 8.4. 2009. Ich 

obsahom  bolo pouţitie garantovaných spektrálnych masiek od výrobcu, respektíve pouţitie pre 

výpočty predvolených hodnôt a návrh urýchlenia výpočtov podľa programu HCM. 

     Úrad spolupracoval so Štátnou plavebnou správou v oblasti rádiotelefónnej prevádzky 

a pripomienkoval návrh Pravidiel rádiotelefónnej prevádzky vo vnútrozemskej plavbe.  

     S Leteckým úradom SR úrad spolupracoval v oblasti rádiotelefónnej prevádzky a zásad 

prideľovania volacích znakov v leteckej pohyblivej sluţbe a tieţ pri  konzultáciách o pouţívaní 

rádiomajákov označujúcich miesto katastrofy a následného zabezpečenia vyvolanej záchrannej akcie 

v leteckej pohyblivej sluţbe, námornej pohyblivej sluţbe, ako aj pri pouţití osobných rádiomajákov. 

     Úrad zorganizoval   zasadanie pracovnej skupiny RAINWAT, ktoré sa konalo v Bratislave. 

V rámci tohto medzinárodného rokovania, v spolupráci so Štátnou plavebnou správou v Bratislave,  

sa delegáti oboznámili s automatickým identifikačným systémom na slovenskom úseku toku Dunaja. 

Táto exkurzia bola všetkými zahraničnými expertmi veľmi pozitívne hodnotená.  

     V oblasti amatérskej sluţby úrad tradične spolupracoval so Slovenským zväzom rádioamatérov, 

čím sú v Slovenskej republike vytvárané dobré podmienky pri implementácii odporúčaní a návrhov 

CEPT v tejto sluţbe (napr. povolenie skúšobnej prevádzky v pásme 70 MHz). Úrad sa aktívne 

zúčastnil na celoslovenskom stretnutí rádioamatérov v novembri vo Vysokých Tatrách. Recipročne 
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v skúšobnej komisii pre skúšky rádioamatérov pracujú dvaja skúsení rádioamatéri zo Slovenského 

zväzu rádioamatérov. 

 

 

Prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií 

 

     V súvislosti s nadobudnutím účinnosti ustanovenia § 32 ods. 23 zákona o elektronických 

komunikáciách úrad vydal rozhodnutie vo veci súhlasu s prevodom práv vyplývajúcich z pridelenia 

frekvencií v jednom prípade. 

 

 

Prehľad  povolení na prevádzku rádiových zariadení 

 

Elektronické komunikačné služby 

(Druh rádiového zariadenia) 

Počet individuálnych 

povolení za rok 2009 

 Vyd. Zruš. Zmena 

pozemná pohyblivá s individuálnym prídelom frekvencie 342 75 120 

pozemná pohyblivá na spoločných frekvenciách 

 

47 57 23 

mobilné rádiotelefónne siete – základňové stanice  GSM 900 

 

69
 

12 949 

GSM 1800 

 

24
 

13 232 

NMT 450  bolo zrušené 

 

0
 

0 0 

GSM - R 0 0 0 

UMTS 61
 

2 7 

Flash OFDM 28
 

3 20 

lietadlové a letecké stanice 144 80 9 

lodné stanice 57 21 7 

amatérske stanice 41 14 420 

pevná bod - bod 1 250 745 469 

pevná bod - multibod 114 14 5 

rozhlasová - rozhlas 53 11 28 

rozhlasová DRM - digitálna 0 0 0 

rozhlasové - televízia 11 1 5 

zemské digitálne TV vysielanie DVB-T 54 0 8 

retransmisia - MMDS 4 0 2 
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Elektronické komunikačné služby 

(Druh rádiového zariadenia) 

Počet individuálnych 

povolení za rok 2009 

retransmisia - MVDS 2 0 6 

pevná druţicová sluţba 3 0 0 

SNG 14 0 0 

MWS 0 0 0 

rádiolokácia 0 0 0 

osobitné povolenia 13 9 2 

bezšnúrové mikrofóny 0 0 0 

typové povolenia 0 0 0 

 

Poznámka: Povolenia pre mobilné rádiotelefónne siete - v jednom povolení úrad naraz 

povoľuje prevádzku viacerých rádiových zariadení - BTS. 

 

 

Výberové konania 

 

     Úrad uskutočňuje výberové konanie v prípade prideľovania vybraných frekvencií 

harmonizovaných pre určitý druh sluţby uvedený v národnej tabuľke frekvenčného spektra, ktorých 

podmienky pridelenia sú stanovené v pláne vyuţitia frekvenčného spektra. Úrad začne výberové 

konanie výzvou na predloţenie ponúk, ktorú zverejní vo vestníku úradu a v jednom celoštátnom 

periodiku. 

 

 

Úrad zrealizoval tieto výberové konania: 

 

- Spoločné výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa 

pridelili frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie 

prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. 

- Výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa pridelili 

frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie 

verejnoprávneho terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. 

     Víťazom výberových konaní na pridelenie frekvencií pre prevádzkovateľa prvých dvoch 

multiplexov a pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu sa stala spoločnosť  Towercom, a.s.  

     Dňa 9.9.2009 úrad vydal víťazovi výberových konaní terestriálne prevádzkové povolenia, 

ktorými mu pridelil v jednotlivých územiach frekvenčných vyhradení frekvencie na prevádzku 

terestriálneho digitálneho televízneho vysielania. Do povolení boli premietnuté záväzky, ktoré víťaz 

výberových konaní uviedol vo svojej ponuke. Úrad následne vydal na základe ţiadostí spoločnosti 
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Towercom, a.s., jedenásť povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení - vysielačov DVB-T, za 

účelom vysielania televíznej programovej sluţby a elektronického programového sprievodcu (EPG). 

Platnosť terestriálnych prevádzkových povolení pre prvý terestriálny multiplex je do 31.5.2015. 

Druhý a verejnoprávny multiplex budú podľa terestriálnych prevádzkových povolení spustené do 

komerčnej prevádzky do 30.6.2010. Platnosť terestriálnych prevádzkových povolení pre druhý 

a verejno právny  terestriálny multiplex je do 9.9.2029.  

     Takto nastavený proces vytvára podmienky a predpoklady na úspešné ukončenie analógového 

terestriálneho televízneho vysielania najneskôr v roku 2012 podľa prijatých medzinárodných 

záväzkov Slovenskej republiky. 

 

- 22 výberových konaní na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej 

bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania elektronických 

komunikačných sietí alebo sluţieb (FWA) vo frekvenčnom pásme 10 GHz v nasledujúcich 

lokalitách:  

Keţmarok, Komárno, Krupina, Levice, Levoča, Myjava, Námestovo, Revúca, Roţňava, 

Ruţomberok, Sobrance, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Ţarnovica, Banská Bystrica, 

Dunajská Streda, Piešťany, Povaţská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Skalica.   

 

 

Oblasť štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami 
 

     Štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami bol v roku 2009 zameraný na kontrolu plnenia 

povinností a podmienok určených zákonom o elektronických komunikáciách, rozhodnutiami 

a opatreniami úradu na poskytovanie sietí a sluţieb, kontrolou dodrţiavania podmienok uvádzania 

telekomunikačných zariadení na trh a do prevádzky, ochranou proti rušeniu a kontrolu odstránenia 

zistených nedostatkov. 

     Pri kontrole dodrţiavania podmienok a povinností podľa príslušných povolení bolo 

kontrolovaných 505 rádiových zariadení a nedostatky boli zistené pri 104 zariadeniach (20,06 % 

z kontrolovaných zariadení) nasledovne:  

 

Druh rádiových zaradení Počet kontrol Zistené nedostatky 

rozhlasové  a TV vysielače 79 28 

zariadenia MMDS 16 5 

zariadenia mobilných sietí   52 5 

zariadenia pevnej pohyblivej sluţby (PPS) 143 12 

zariadenia rádioamatérskej sluţby 7 0 

zariadenia RLAN 121 43 

zariadenia HIPERLAN 44 2 

pevné spoje bod-bod a bod-multibod 38 8 

iné rádiové zariadenia 5 1 

 



 17 

Skladba zariadení, pri ktorých boli zistené

nedostatky v r. 2009

HIPERLAN

2%

RLAN

40%

Pozem. pohybl. 

sluţba

12%
Mobilné siete

5%

Rozhlas. a TV 

vysielače

27%

Pevné spoje bod - 

bod a bod-multibod

8%

Vysielače MMDS

5%

Iné rádiové 

zariadenia

1%

 
 

MMDS – viackanálový a viacbodový distribučný systém pre distribúciu nezmenených televíznych programov 

RLAN – zariadenia s krátkym dosahom, určené na širokopásmový prenos dát v rádiových sieťach (pásmo 2,4 GHz) 

HIPERLAN - rádiové zariadenia malého výkonu pre prenos dát, pracujúce na princípe rozprestretého spektra 

 

     Pri dohľade nad dodržiavaním podmienok všeobecného povolenia na poskytovanie 

elektronických komunikačných sietí a sluţieb úrad vykonal 470 kontrol. Pri poskytovaní sietí zistil 24 

nedostatkov a pri poskytovaní sluţieb 242 nedostatkov. Percentuálny podiel zistených nedostatkov 

vyjadrujú nasledujúce dva grafy: 

 

Rozloženie zistených nedostatkov v sieťach

Pevná sieť

4%

Internet

42% KDS

33%

Retransmisia

21%
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Rozloženie zistených nedostatkov v službách

Retransmisia

24%

Prístup do siete 

Internet

68%

Verejná tf. sluţba

8%

 

 

 

Pri dohľade nad dodržiavaním povinností určených zákonom o elektronických komunikáciách 
bolo vykonaných 2604 nasledovných kontrol: 

 

Kontrolované povinnosti: Počet kontrol 

§12, § 14 - oznamovacia povinnosť 332 

§13 a § 31 - podmienky všeobecných a individuálnych povolení 123 

§ 33 - povinnosť uhradiť platby za frekvencie 114 

§ 35 - prevádzkovanie koncových zariadení a tech. špecifikácií zariadení (TŠR) 118 

§ 37 (1) f) - duálne zobrazovanie cien 565 

§ 37 (3) a (4) - kontrola odstránenia nedostatkov 47 

§ 39 - 49 - poskytovanie sietí a sluţieb  841 

§ 50 (3) - univerzálna sluţba – verejné telefónne automaty 251 

§ 57 aţ § 65 - ochrana súkromia, údajov 195 

ostatné 18 

 

 

     Pri týchto kontrolách poverené osoby úradu zistili 924 nedostatkov, z toho najviac nedostatkov v 

plnení opatrenia úradu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych 

automatov (VTA) a sluţieb pre zdravotne postihnutých uţívateľov, v duálnom zobrazovaní cien 

a v plnení povinnosti uhradiť platby za frekvencie. Podiel nedostatkov v jednotlivých oblastiach na 

celkových zistených nedostatkoch vyjadruje nasledovný graf: 
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Nedostatky zistené

dohľadom nad plnením

 povinností podľa ZEK

6%
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§12,§14 Oznamovacia povinnosť

§13 a §31 Všeobecné a individ.

povolenia

§ 33 Plnenie povinnosti uhradiť

platby za frekvencie

§ 35 Prevádzkovanie KZ a TŠR 

§ 37 (1)f) Duálne zobrazovanie

cien

§ 37 (3) a (4) Kontrola

odstránenia nedostatkov

§ 39-49 Poskytovanie sietí a

sluţieb 

§ 50 (3) Univerzálna sluţba

§ 57 aţ § 65 Ochrana súkromia,

údajov

Ostatné kontroly

 

 

     Osobitným druhom dohľadu boli v roku 2009 kontroly duálneho zobrazovania cien podľa 

zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov. 

V tejto oblasti bolo kontrolovaných 565 prevádzok poskytovateľov na trhu verejných elektronických 

sluţieb, pričom v 363 prevádzkach neboli zistené ţiadne nedostatky (čo predstavuje 64,24 % 

z celkového počtu kontrolovaných prevádzok) a nedostatky boli zistené iba v 198 prevádzkach. O 

priebehu a výsledkoch dohľadu nad duálnym zobrazovaním cien úrad priebeţne podával analytické 

správy Cenovej rade Slovenskej republiky. 

     Kontrolná činnosť úradu bola doplnená pravidelnou činnosťou systémov automatického 

monitoringu frekvenčného spektra. Rádiomonitoringom úrad zisťoval obsadenosť a časové vyuţitie 

frekvencií, ďalej kontroloval dodrţiavanie podmienok stanovených v povoleniach na prevádzkovanie 

rádiových zariadení a vyhľadával nepovolené vysielače. Obsluhovaná kontrolná meracia stanica 

(KMS) pôsobila hlavne v oblasti kontroly dodrţiavania prevádzkovej disciplíny 

rádiokomunikačných zariadení a vybraných technických parametrov rozhlasových a televíznych 

vysielačov.  

 

Ukladanie sankcií  

 

     Úrad v roku 2009 viedol na základe výsledkov výkonu štátneho dohľadu spolu 111 konaní 

o uloţení pokuty, z ktorých bolo 83 ukončených právoplatnými rozhodnutiami. V nich bolo 

uloţených 104 pokút vo výške 24 707 eur a uloţených 14 opatrení na nápravu.  Tri konania boli 

zastavené a do budúceho roka sa prenáša 17 nerozhodnutých vecí. Účastníci konania proti 

rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu podali v šiestich prípadoch rozklad, z čoho jeden bol 

vybavený v autoremedúre a päť ich bolo postúpených správnemu orgánu 2. stupňa. 
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Trhový dohľad 

 

      V roku 2009 vykonal úrad 56 kontrol dodrţiavania podmienok uvádzania telekomunikačných 

zariadení a zariadení, ktoré môţu byť zdrojom elektromagnetického rušenia na trh. Bolo spolu 

skontrolovaných 132 druhov zariadení - z toho dva typy koncových telekomunikačných zariadení 

(vyhovujúcich), 121 typov rádiových zariadení (z tohto 49 typov nevyhovujúcich), sedem typov 

zariadení R+T (všetky vyhoveli) a dva typy zariadení, ktoré môţu byť zdrojom elektromagnetického 

rušenia (oba typy nevyhoveli). 

     Výber kontrolovaných zariadení bol podriadený účasti Slovenskej republiky v 3. kampani 

Európskeho výboru pre administratívnu spoluprácu orgánov trhového dohľadu (ADCO), zameranej 

na rádiostanice PMR (súkromná/profesionálna pohyblivá rádiová sluţba) a zariadenia krátkeho 

dosahu v pásme 2,4 GHz (RLAN, bezdrôtový video prenos a iné SRD aplikácie, t.j. zariadenia 

s krátkym dosahom). V kampani, ktorá prebiehala od 1.9.2008 do 1.6.2009 bolo (v rámci EÚ) 

zistených 53 % PMR a 27 % 2,4 GHz SRD nevyhovujúcich zariadení v splnení administratívnych 

poţiadaviek smerníc pre uvedenie na trh a 36 % nevyhovujúcich vyhlásení o zhode. V rámci kontrol 

účasti Slovenskej republiky v kampani neboli zistené nedostatky, pre ktoré by bolo potrebné 

kontrolovať technickú dokumentáciu alebo odobrať zariadenie na skúšanie. 

 

 

Vybavovanie hlásení na rušený a nekvalitný príjem 

 

     V roku 2009 úrad prijal 248 podaní na rušený alebo nekvalitný príjem alebo ţiadostí o meranie 

a prešetrenie (čo je o 133 menej ako v r. 2008), z čoho do konca roka vybavil 228 podaní a vybavenie 

ostatných podaní preniesol do budúceho roka. Najviac hlásení – 150 - bolo na TV príjem a 34 

hlásení na pozemnú pohyblivú sluţbu. Ide o potešiteľný trend, pretoţe úrad oproti rovnakému 

obdobiu predchádzajúceho roka vybavoval takmer o 60 % menej hlásení na rušený a nekvalitný 

príjem. 

 

 

Prijaté hlásenia na rušený a nekvalitný príjem 

rozhlas 12 

televízia 150 

pozemná pohyblivá sluţba 34 

mobilná telefónna sluţba 2 

HIPERLAN a RLAN 3 

pevná a druţicová sluţba 4 

amatérska sluţba 6 

hlásenia o rušení zo a do zahraničia 3 

monitoring a merania na základe podnetov 9 

ostatné sluţby 25 
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Mimosúdne riešenie sporov v oblasti správnosti úhrady a kvality poskytovanej verejnej služby  

 

     V sledovanom období úrad prijal 209 návrhov na riešenie sporov, z ktorých 37 bolo odloţených ad 

acta z dôvodov neúplnosti podania (účastníci neakceptovali výzvu úradu na doplnenie podkladov, a tým 

sa spory stali neriešiteľné), 5 riešení sporov bolo ukončených na pokyn účastníka. Úrad ukončil riešenie 

167 sporov, z toho zhodou 60 sporov, čo predstavuje 36 %. 

 

 

Vybavovanie podaní, podnetov a podávanie informácií 

 

     Podnety, s ktorými sa obracali koncoví uţívatelia sluţieb a podniky na úrad, sa týkali problémov 

účtov za sluţby, taríf za sluţby, prenositeľnosti čísla, poskytnutia nekorektných informácií pri 

predaji sluţieb, zriadenia a preloţenia telefónnych staníc, porušovania všeobecných podmienok, 

zmlúv o pripojení a duálneho zobrazovania cien. Pracoviská odboru štátneho dohľadu  v sledovanom 

období prijali 484 podaní (okrem podaní na mimosúdne riešenie sporov) a z nich vybavil 472 

podaní. Riešenia 20 podaní sa prenieslo do nasledujúceho roka. Nárast prijatých podaní oproti roku 

2008 predstavuje viac ako 40 %. 

 

 

 

Oblasť vzťahov s verejnosťou a s masmédiami 
 

     Úrad aktívne informuje laickú i odbornú verejnosť prostredníctvom svojich internetových 

stránok, prostredníctvom masmédií a vestníka úradu. Svoje názory verejne prezentoval na 

konferenciách a prostredníctvom masmédií. Verejnosť sa obracia s otázkami na úrad telefonicky, 

písomne, elektronickou poštou aj osobne.  

     V roku 2009 úrad vybavil 37 ţiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám. Úrad okrem toho vybavil aj mnoţstvo ďalších ţiadostí o informácie od 

laickej a odbornej verejnosti.  

     Úrad bezodplatne previedol (daroval) občianskemu zdruţeniu, ktorého poslaním je trvalé 

zlepšovanie zdravotných a sociálnych podmienok ţivota ľudí so závaţným genetickým ochorením, 

vyradenú funkčnú výpočtovú techniku. Úrad daroval na základe prejaveného záujmu Klubu cystickej 

fibrózy v Košiciach dva počítače vrátane príslušenstva. Vyradená výpočtová technika bola plne 

funkčná, ale uţ nespĺňala technické poţiadavky úradu. 

    Úrad ďalej vydal 37 tlačových správ, mnoţstvo krátkych správ a oznámení. Informácie 

masmédiám poskytoval aj formou rozhovorov, prezentácií svojej činnosti, ďalej na pracovných a 

neformálnych stretnutiach.  

     Výsledkom tejto činnosti bolo viac ako tisíc príspevkov v sledovaných médiách, ktoré priamo 

informovali o činnosti úradu alebo sa o nej zmienili. Takmer všetky príspevky boli neutrálne ladené. 

Pozitívnych príspevkov bolo 2,7% a negatívny bol len jeden príspevok. Počet pozitívnych 

príspevkov sa oproti roku 2008 zdvojnásobil a počet negatívnych príspevkov zaznamenal výrazný 

pokles. 
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Oblasť medzinárodných vzťahov 
 

     Úrad zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni 

regulačných orgánov. Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov patrí medzi stále činnosti úradu. 

     V roku 2009 zamestnanci úradu vykonali zahraničné pracovné cesty súvisiace s reprezentáciou 

Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii/Európskej komisii, 

Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT) a Medzinárodnej 

telekomunikačnej únie (ITU), a ktoré súviseli s Radou európskej únie – pracovná skupina 

telekomunikácií. 

     Zahraničné pracovné cesty zabezpečili dvojstranné a viacstranné medzinárodné styky 

s národnými telekomunikačnými regulačnými orgánmi. V rámci Medzinárodnej telekomunikačnej 

únie – ITU sa úrad zúčastnil na odborných seminároch a v pracovných skupinách, ako napr. o 

frekvenčnom plánovaní nových sluţieb, o zbere a spracovaní dát na trhu elektronických 

komunikácií. Zamestnanci úradu zastupovali Slovenskú republiku na rôznych pravidelne sa 

opakujúcich medzinárodných konferenciách, rokovaniach a v pracovných skupinách.  

     Výsledky medzinárodnej spolupráce sú vo výročnej správe uvedené podľa jednotlivých oblastí 

činnosti úradu. 

 

 

4.  Rozpočet úradu v roku 2009 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009  

 

Ukazovateľ   Pôvodný rozpis v tis. eur Upravený rozpis v eurách 
1. príjmy  16 315                           17 960 447 
2. bežné výdavky (600)  4 378 4 355 384 
2.1.mzdy, platy (610)    2 255          2 255 129 
2.2.odvody a prísp. do poisť. (620) 788 841 656 

2.3.tovary a sluţby (630) 1 311 1 237 861 

2.4.beţné transféry (640) 23 20 936 

3. kapitálové výdavky (70 0)      530 530 473 
4. prostriedky z rozpočtu EÚ           0 0 
07T – tvorba a implementácia 

politík 07T0302 – Regulácia 

elektronického komunikačného 

trhu (výdavky spolu 600+700) 

 

4 908 

 

4 886 055 

         

Rozpočtové opatrenia v roku 2009   

 

1. List MDPT SR č. j. 05501/2009-SRVS/z.12974 zo dňa 30.3.2009: 

      rozpočtové opatrenie MF SR číslo 4  nám viaţe rozpočtové prostriedky –tovary a sluţby (630) 

      výdavky spolu  prostriedky (600)                        -  25 157 eur   

       630 tovary a sluţby                                            -  25 157 eur.   

 

2. List MDPT SR č. j. 03983/2009/ SRVS   zo dňa 04.03.2009: 

      rozpočtové opatrenie MDPT SR č. 3  upravuje záväzný ukazovateľ 

      bežné výdavky (600)                                           +           0,- eur 

      z toho: 

      poistné a príspevok do pois. (620)                       +   53 500,- eur 

      tovary a sluţby (630)                                          -    53 500,- eur. 
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3. List MDPT SR č.j.11663/2009-SRVS/z3336733367 zo dňa 17.8.2009: 

      rozpočtové opatrenie MF SR č. 21  upravuje záväzný ukazovateľ  

      bežné výdavky (600)                                           +  33 193,93 eur 

      z toho: 

      Tovary a sluţby (630)                                           +   33 193,93  eur. 

       

4. List MDPT SR č.j.16360/2009-SRVS/z44710 zo dňa 07.11.2009: 

      rozpočtové opatrenie MDPT SR č. 47  upravuje záväzný ukazovateľ  

      príjmy (200)                                                     +      1 645 636,- eur.      

  

5. List MDPT SR č.j.19002/2009/SRVS/z.59020 zo dňa 17.12.2009: 

      rozpočtové opatrenie MDPT  SR  č. 60  upravuje záväzný ukazovateľ 

      bežné výdavky (600)                                          -    20 000,- eur 

      z toho: 

      tovary a služby (630)                                         -     20 000,- eur. 

       

6. List MDPT SR č.j.19557/2009/SRVS zo dňa 29.12.2009: 

      rozpočtové opatrenie MDPT  SR č..73  upravuje záväzný ukazovateľ 

 

      bežné výdavky (600)                                          -      10 300,- eur 

      z toho: 

      tovary a sluţby (630)                                           -         8 000,- eur 

      beţné transfery (640)                                           -         2 300,- eur. 

 

 

 

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2009  

 

 

Názov poloţky, podpoloţky Rozpočet/limit             Čerpanie                    Čerpanie 

     v tis. eur       v eurách                       v % 

610  mzdy, platy                                       2 255                    2 255 129                     100,00 

620  poistné a príspevky do 

       zdravotných poisťovní                        842                       841 612                     100,00 

630  tovary a ďalšie služby       1 238               1 232 556                       99,59 

      631 cestovné výdavky          119             113 838                       95,63 

      632 energia, voda, komunikácie          159             159 390                     100,00 

      633  materiál a dodávky          124             123 795                     100,00 

      634 dopravné            66               66 340                     100,00 

      635  rutinná a štandar. údrţba               100               99 709                     100,00 

636 nájomné            18               17 656                     100,00 

637 ostatné sluţby          652             651 828                     100,00 

640  bežné transfery (odstupné)            21                  20 906                     100,00 

600  bežné výdavky                                4 356                     4 350 203                       99,88 

700  kapitálové výdavky                          530             530 473                     100,00 

        výdavky rozpočtový účet              4 886                      4 880 656                       99,89 
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610 – Mzdy a platy 

 

     Pôvodný rozpis rozpočtu na mzdy v roku 2009 sa v priebehu roka nezmenil. Jeho čerpanie bolo 

na 100 %. Vyplatili sa všetky mzdové prostriedky. 

 

630 – Tovary a služby 

 

     Pôvodný rozpis rozpočtu na tovary a sluţby bol v sume 1 311 324,- eur. Tento bol upravený – 

zníţený aj zvýšený, piatimi rozpočtovými opatreniami. Upravený rozpočet po premietnutí týchto 

rozpočtových opatrení bol 1 237 662,93 eur, čo predstavovalo zníţenie o 73 661,- eur. Tovary a 

sluţby sa v roku 2009 čerpali na 99,88, %. Úrad ušetril 5 106,65 eur.  

     Najvyššiu poloţku predstavovali sluţby, z toho štúdie, a to 279 820,- eur.    

     Ďalšou najvyššou poloţkou boli zahraničné cesty, a to vo výške 105 671,44 eur. 

  

 

640 – Bežné transfery 

 

     Pôvodný rozpis rozpočtu na beţné transfery bol 23 236,- eur. Tento bol upravený jedným 

rozpočtovým opatrením a zníţil sa na 20 936,- eur. Čerpaný bol na 100 %.  

     V beţných transferoch boli  vyplatené  iba nemocenské dávky, a to vo výške 5 430,- eur, 

odstupné vo výške 11 634,50 eur a odchodné vo výške 3 841,- eur. Úrad zníţil dve zamestnanecké 

miesta. 

 

 

Vyčíslenie výdavkov na zahraničné pracovné cesty  

 

     Výdavky na zahraničné pracovné cesty boli v roku 2009 vo výške 105 671,- eur, čo je viac oproti 

roku 2008 o 37 340,- eur. Zamestnanci úradu vykonali spolu 287 zahraničných pracovných ciest, čo 

je o 81 menej oproti roku 2008. 

 

700  Kapitálové výdavky v roku 2009 

 

 Rozpočet v eurách Čerpanie v eurách 

kapitálové  výdavky spolu                 530 473    530 473 

softvér                   30 605     30 605 

výpočtová technika                   42 207      42 207 

telekomunikačná technika                 117 555   117 555 

špeciálne stroje a prístroje                 165 552    165 552 

špeciálne automobily                   78 115     78 115 

projektová dokumentácia  1 423       1 423 

rekonštrukcia budov                   95 016    95 016 

 

 

     Pôvodný rozpočet na kapitálové prostriedky bol vo výške 530 473,- eur. Tento sa v priebehu roku 

nemenil. V sledovanom období roka 2009 úrad pouţil rozpočtované kapitálové výdavky na nákup 

softwaru – technických modulov pre frekvenčný manaţment a ekonomickú reguláciu, na nákup 

výpočtovej techniky – serverov na zálohovanie dát, na nákup telekomunikačnej a špeciálnej meracej 

techniky, na nákup dvoch meracích vozidiel  a na rekonštrukciu budov vo vlastníctve štátu, ktoré sú 

 v správe úradu – najmä na zateplenie budov a výmenu okien, čím sa ušetrilo viac energie. 
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Príjmy v roku 2009 

 

  

Názov poloţky Rozpočet           Skutočnosť                             Plnenie                                          

v tis. eur    v  eur                         v  percentách 

_________________________________________________________________________________ 

nedaňové príjmy                              17 960               23 064 361                              128,42 

 
 

     Príjmy úradu k 31.12. 2009 boli vo výške  23 064 361,- eur, čo predstavuje prekročenie príjmov 

o 5 103 914,- eur, teda prekročenie o 28,42 %. Príjmy vo výške  23 030 594,- eur sú jednorazové 

a opakované úhrady za právo pouţívať frekvencie a administratívne úhrady podnikov poskytujúcich 

siete a sluţby podľa zákona o elektronických komunikáciách, ktoré boli podnikom určené 

v individuálnych povoleniach a rozhodnutiach. 

     V roku 2009 sa uskutočnili výberové konania na DVB – T. Úspešným účastníkom bola 

spoločnosť  Towercom, a.s., ktorá ponúkla 3 600 600,- eur.  

 

 

 

Príjmový účet – príjmy členené podľa druhov činností k 31.12. 2009 

 

Spolu za správu frekvencií                                                              20 911 843 

z toho: rádioamatérska sluţba 1 323 

pozemná pohyblivá sluţba  4 348 738 

pevná a druţicová sluţba                                                                              5 421 873 

rádiostanice -  staré číslovanie 7 433 803 

osobitné povolenia 3 706 106 

Spolu za technickú reguláciu                             2 118 750 

z toho: oznamovacia povinnosť         1 841 538 

číslovanie 277 212 

Spolu ostatné príjmy 33 768 

z toho: pokuty a penále                                                                                                     20 278 

predaj dopravných prostriedkov a pozemkov 2 100 

nájomné 4 586 

ostatné platby, dobropisy, škody 6 804 

Príjmy úradu v roku 2009 boli celkom:                                                     23 064 361 
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Prehľad príjmov a výdavkov v rokoch 2007 – 2009 v mil. eur  

 

 

 

Obdobie Príjmy v mil. eur Výdavky v mil. eur 

2007 16,418 575 3,658 600 

2008 20,331 110 4,640 600 

2009 23,064 361 4,880 656 

 
 

 

5.  Personálna oblasť 
 

 

     Po opatreniach vykonaných úradom v roku 2008 pre zabezpečenie stabilizácie zamestnancov sa v 

roku 2009 pod novým vedením úrad zameral na zabezpečenie skvalitnenia plnenia úloh, a to 

posilnením stavu zamestnancov vo vybraných odboroch úradu.  

     Na základe kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bol sluţobný a pracovný čas zamestnancov úradu 

37 a pol hodiny týţdenne v pruţnom pracovnom týţdni a základná výmera dovolenky bola päť 

týţdňov.  

     V súlade s nariadeniami vlády č. 602/2008 Z.z. a č. 474/2008 Z.z. úrad zvýšil od 1.1.2009 platové 

tarify štátnych zamestnancov o 3 % a na základe záverov sluţobného hodnotenia do 3 % a platové 

tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zaujme o 4 %. 

     K 1.11.2009 úrad aplikoval nový zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v oblasti odmeňovania štátnych zamestnancov a vydal nové sluţobné predpisy aj 

pre ďalšie oblasti štátnej sluţby.     

 

 

Zamestnanci 

     

     V úrade k 31.12.2009 plnilo úlohy štátnej správy a vykonávalo štátne záleţitosti 150 

zamestnancov v štátnej sluţbe a prácu vo verejnom záujme vykonávalo 24 zamestnancov. Priemerný 

evidenčný stav zamestnancov úradu v roku 2009 bol 165, fyzický stav zamestnancov k 31.12.2009 

bol 174 zamestnancov. 



 27 

     V úrade pracovalo k 31.12. 2009 80 ţien, z toho 13 ţien vo vedúcich funkciách, čo tvorí 16,3 % 

z celkového počtu ţien a 7,5 % z celkového stavu zamestnancov. Jedna zamestnankyňa je na 

materskej dovolenke, jedna zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke a jedna zamestnankyňa 

čerpá povolené dlhodobé neplatené voľno z dôvodu starostlivosti o maloleté dieťa. 

 

 

 

    Pomer mužov a žien zamestnaných na úrade k 31.12. 2009 

 

94

80
muţi

ţeny

      

     

 

    

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov úradu k 31.12. 2009 

 

129

40
5

vysokoškolské vzdelanie

úplné stredoškolské vzdelanie

stredoškolské vzdelanie

 
 

     Úrad v roku 2009 zvýšil podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte 

zamestnancov oproti roku 2008 o 2,4 % a podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 

z celkového počtu zamestnancov predstavuje k 31.12.2009 74,13 %. Úradu sa darí postupne 

zvyšovať vzdelanostnú štruktúru zamestnancov, čo sa prejavuje na skvalitnení plnenia úloh úradu.  

 

 

Vzdelávanie zamestnancov úradu 

 

     Úrad zabezpečoval počas roka 2009 vzdelávanie zamestnancov v súlade so schválenou  

koncepciou vzdelávania zamestnancov úradu a na základe schváleného plánu vzdelávania. Pre 

zabezpečenie týchto aktivít vyuţíval rôzne formy vzdelávania. Zamestnanci úradu sa v priebehu roka 

zúčastnili hlavne na odbornom vzdelávaní zabezpečovanom vzdelávacími agentúrami a na 

jazykovom vzdelávaní v anglickom jazyku, ktoré v prevaţnej miere zabezpečoval úrad 

prostredníctvom zmluvných lektorov. Najväčší podiel v počte hodín má samovzdelávanie, ktoré 

prebieha formou samoštúdia s vyuţitím internetu a odbornej literatúry. 

    Úradom vynaloţené finančné prostriedky na školenia, kurzy, semináre a porady predstavovali 

sumu 26 523 eur, čo predstavovalo v priemere 160,7 eur na zamestnanca za rok. Vzdelávanie bolo 

uskutočnené v celkovom počte 1 996 dní, čo v priemere predstavuje 12,1 dňa vzdelávania na jedného 

zamestnanca za rok. 
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Počet dní vzdelávania zamestnancov úradu 

 

Vzdelávanie 2009 
Celkový počet 

dní v roku 2009 

Počet dní na 

jedného 

zamestnanca odborné anglický jazyk samovzdelávanie ESF 

219 282 1 495 - 1 996 12,1 

 

     

Sociálna oblasť 

 

     Úrad po dohode so zástupcami odborov premietol úlohy v sociálnej oblasti do kolektívnych 

zmlúv úradu pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

prijatých pre rok 2009. Pre zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov úradu 

naplánoval aktivity, na ktoré vyčlenil finančné prostriedky do jednotlivých poloţiek sociálneho 

fondu. 

 

 

 

 Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu 

 

               
               

     Úrad zvýšil celkové čerpanie prostriedkov sociálneho fondu oproti roku 2008 o 5,2 %. 

V sociálnej oblasti úrad splnil všetky úlohy vyplývajúce z prijatých kolektívnych zmlúv pre rok 

2009. Zostatok finančných prostriedkov v sociálnom fonde za rok 2009 vo výške 6 196,55 eur 

pouţije úrad na posilnenie sociálnej politiky v roku 2010, a to hlavne v oblasti regenerácie 

pracovných síl.            

  

 

 

6.  Ciele úradu a prehľad ich plnenia  

 
     Úrad podľa schváleného štatútu podlieha Národnej rade Slovenskej republiky a vo svojej činnosti 

sa opiera predovšetkým o schválenú národnú politiku pre elektronické komunikácie a zákon o 

elektronických komunikáciách. 

     Úrad splnil základné ciele, keď pokračoval v druhom kole analýz relevantných trhov s cieľom 

zistiť, či na nich je efektívna súťaţ. Úrad ďalej pokračoval v trende neprekračovania stanovených 

výdavkov. Výdavky úradu predstavovali pribliţne pätinu jeho príjmu. Úrad priniesol do štátneho 

rozpočtu 23 064 361 eur, čo predstavuje splnenie plánovaného príjmu na cca 128,42 %. 

Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu:                  V eurách V percentách 

príspevok na stravovanie    14 944,67  73,0 

príspevok na regeneráciu pracovnej sily                          8 250,00 97,1 

príspevok na sociálnu výpomoc          700,00 67,8 

príspevok na dopravu       9 424,69 94,2 

Spolu     33 319,36 83,2 



 29 

     Úrad posilnil postavenie a práva uţívateľov elektronických komunikačných sluţieb, tým, ţe určil 

všetkých troch mobilných operátorov za významné podniky a uloţil im zodpovedajúce zákonné 

povinnosti. Zároveň, s cieľom podporiť efektívnu súťaţ na maloobchodnom trhu hlasových sluţieb, 

rozhodnutiami uloţil aj maximálne ceny, ktoré si majú účtovať mobilní operátori za ukončenie 

volania vo svojej sieti od 1. februára 2010. Uvedené maximálne ceny sú niţšie ako aritmetický 

priemer všetkých štátov Európskej únie. Tým úrad vytvoril priestor pre zniţovanie maloobchodných 

cien v prospech koncových uţívateľov. Reakciou boli nové balíčky sluţieb zo strany operátorov. 

Úrad ďalej všeobecne záväzným právnym predpisom skrátil prenesenie telefónneho čísla 

z pôvodných 20 – 25 dní na 5 pracovných dní, čo je priemer krajín Európskej únie a zabezpečil  

informovanie uţívateľa pri volaní na prenesené telefónne číslo. Okrem uvedeného zverejnil 

odporúčanie pre poskytovateľov verejnej telefónnej sluţby, na základe ktorého klesli poplatky za 

prenesenie čísla, ktoré si poskytovatelia účtujú od uţívateľov sluţieb.  

     Úrad splnil minuloročný plán, keď zrealizoval spoločné výberové konanie na udelenie 

terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných 

frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území 

Slovenskej republiky a výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, 

ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie 

verejnoprávneho multiplexu na území Slovenskej republiky. Úrad vydal víťazovi výberových konaní 

terestriálne prevádzkové povolenia, ktorými mu pridelil v jednotlivých územiach frekvenčných 

vyhradení frekvencie na prevádzku terestriálneho digitálneho televízneho vysielania. Do povolení 

boli premietnuté záväzky, ktoré víťaz výberových konaní uviedol vo svojej ponuke. Úrad následne 

vydal, na základe ţiadostí spoločnosti Towercom, a.s., jedenásť povolení na prevádzkovanie 

vysielačov DVB-T za účelom vysielania televíznej programovej sluţby a elektronického 

programového sprievodcu (EPG). Úrad týmto vytvoril základné podmienky na prechod 

z analógového na digitálne terestriálne televízne vysielanie, ktoré, okrem iného, umoţní vyuţiť 

uvoľnené frekvencie, tzv. digitálnu dividendu, napr. na rozvoj širokopásmového internetu 

v rurálnych oblastiach.  

     Úrad podľa plánu zrealizoval 22 výberových konaní na frekvencie FWA v pásme10 GHz, ktoré 

operátorom umoţnia budovať rádiové siete a zvýšiť konkurenciu pri poskytovaní širokopásmového 

internetu na lokálnej úrovni. 

     Začiatkom roku 2009 malo aţ 98% slovenských podnikov, ktoré majú desať a viac zamestnancov, 

prístup na internet. Slovenská republika tým, podľa údajov štatistického úradu Európskej únie 

Eurostat, obsadila druhé miesto spomedzi porovnávaných krajín. 

     Podľa správy o stave internetu za tretí štvrťrok 2009 spoločnosti Akamai  pri pripojení uţívateľov 

z Prešova bola zaznamenaná priemerná rýchlosť 14267 Kbps, čo je druhá najvyššia z európskych 

miest. V prvej desiatke európskych miest s najvyššími priemernými rýchlosťami sú podľa uvedenej 

správy štyri slovenské mestá, v štvrtej Ţiline bola priemerná rýchlosť 14032 Kbps, v Košiciach na 

ôsmom mieste 12464 Kbps a v desiatej Banskej Bystrici 11751 Kbps. 

 
 

 

7.  Hodnotenie a analýza vývoja úradu v roku 2009 

 
      Základným predpokladom úspešného zvládnutia úloh je personálne dobudovanie úradu 

podporené moţnosťou vyuţiť sluţby renomovaných poradensko - audítorských spoločností tak, ako 

je to vo väčšine krajín Európskej únie. Úlohu personálneho dobudovania úrad riešil v súlade so 

zákonom o štátnej sluţbe.  

 

     Úrad dlhodobo spolupracuje s Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti rozhlasového 

a televízneho vysielania a retransmisie. Tak tomu bolo aj v roku 2009. 
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     Spolupráca s Protimonopolným úradom SR sa týkala riešenie protisúťaţného správania podnikov. 

     Úrad spolupracoval s Výskumným ústavom dopravným, a.s., (VÚD) počas prác súvisiacich 

s vydávaním vestníka úradu. Predstavitelia VÚD vzorne dodrţiavali podmienky zmluvy a vychádzali 

poţiadavkám úradu v ústrety.  

     Spolupráca medzi úradom a Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR spočívala najmä 

v príprave návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách. 

     Spolupráca s Výskumným ústavom spojov, n.o., bola pomerne široká a vychádzala z poţiadaviek 

úradu premietnutých do jednotlivých zmlúv.  

     Spoluprácou s členmi ERG a IRG (regulačné agentúry členských štátov EÚ v oblasti 

elektronických komunikácií) úrad získaval dôleţité informácie o riešení aktuálnych regulačných 

problémov. Dokumenty odporúčacieho charakteru, ktoré vydali tieto organizácie, boli v mnohom 

pomôckou pri práci úradu. 

     Pravidelná spolupráca s Európskou komisiou (EK) sa sústreďovala najmä na výsledky analýz 

relevantných trhov, trojkriteriálnych testov a prípravy implementačnej správy EK.  

     Spolupráca úradu a Slovenskej obchodnej inšpekcie bola najmä v oblasti uvádzaní zariadení na 

trh a mimosúdnych riešení sporov.  

     Úrad spolupracoval aj so záujmovými a profesijnými zdruţeniami najmä počas príprav 

všeobecných povolení, všeobecne záväzných právnych predpisov a pod.   

 

     Úrad hodnotí spoluprácu s vyššie uvedenými štátnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami 

pozitívne. Dlhodobo na dobrej úrovni je, a aj v roku 2009 bola, informačná spolupráca 

s masmédiami. 

 

     Úrad má nezastupiteľnú úlohu v oblasti regulácie telekomunikačných činností. Jeho prínos pre 

štát, a v konečnom dôsledku i pre občanov, je: 

 

a) finančný – úrad prináša do štátneho rozpočtu niekoľkonásobne viac, ako z neho čerpá, 

b) rozhodovací – svojimi rozhodnutiami utvára podmienky na vznik a udrţanie konkurenčného 

prostredia na trhu elektronických komunikácií. Tieto činnosti vytvárajú tlak na telekomunikačné 

podniky, ktorého výsledkom sú kvalitnejšie sluţby pre občanov za konkurenčné ceny, 

c) represívny – vykonáva štátny dohľad. Ak zistí porušenie zákona, ukladá sankcie, čím napr. 

zabraňuje podnikaniu bez príslušného oprávnenia a zniţuje finančné úniky pri neplatení úhrad za 

povolenia a licencie,  

d) nápravný – nariaďuje odstránenia zistených nedostatkov a upustenie od činností, ktoré sú 

v rozpore so zákonom, 

e) ochranný – vykonáva ochranu proti rušeniu rozhlasu, televízie a rádiových sietí a vykonáva 

mimosúdne riešenie sporov. 

 

     Vzťah medzi činnosťami a zdrojmi, ktoré úrad vyuţíva, je popísaný v časti „Rozpočet úradu v 

roku 2009“. Priame a nepriame náklady na jednotlivé činnosti (odhad v percentách): regulácia a 

dohľad 60 %, správa frekvenčného spektra 25 %, ostatné 15 %. Presné náklady sú kalkulované aj 

sledované podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé poloţky a podpoloţky štátneho rozpočtu a sú 

súhrnom všetkých nákladov príslušnej poloţky alebo podpoloţky. 
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8.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov úradu v roku 2009 
 

 

Evidencia poskytovateľov sietí a/alebo služieb a prideľovanie čísel sú určené poskytovateľom 

a uţívateľom elektronických komunikačných sietí a/alebo sluţieb. 

 

 

Povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení sú určené pre fyzické alebo právnické osoby. 

 

Sú to: - drţitelia individuálnych povolení, 

          - drţitelia typových povolení, 

          - drţitelia osobitných povolení, 

          - drţitelia amatérskych povolení, 

          - prevádzkovatelia na základe niektorého zo všeobecných povolení. 

 

 

Vydávanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti – fyzické osoby, ktoré potrebujú 

preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. 

Vybrané rádiové zariadenia sú: 

- rádiová stanica,   

- lietadlová stanica,  

- lietadlová pozemná stanica,  

- letecká stanica,  

- letecká pozemná stanica,  

- pozemná stanica,  

- lodná stanica,  

- pobreţná stanica,  

- amatérska stanica.  

Druhy osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti sú: 

- všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby  

- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby  

- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby II  

- všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej sluţby  

- obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej sluţby  

- všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej sluţby  

- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej sluţby  

- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty  

- osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu  

- osvedčenie operátora amatérskych staníc  

- osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej sluţby LRC  

- osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej sluţby SRC                                                                               

 

Štátny dohľad je určený štátu, podnikom, uţívateľom elektronických komunikačných sietí 

a sluţieb, ako aj širokej verejnosti. 
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Dohľad sa uskutočňuje: 

 

- kontrolou plnenia povinností a podmienok ustanovených zákonom o elektronických 

komunikáciách rozhodnutiami a opatreniami úradu na poskytovanie sietí, sluţieb alebo sietí a 

sluţieb, 

- kontrolou dodrţiavania podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré 

môţu byť zdrojom elektromagnetického rušenia na trh a do prevádzky, 

- kontrolou technického stavu telekomunikačných zariadení, sietí a vedení, 

- opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov a povinnosti upustenia od činnosti, ktorá je 

v rozpore s podmienkami určenými zákonom o elektronických komunikáciách, 

- ochranou proti rušeniu vrátane sledovania a zisťovania zdroja rušenia prevádzky sietí, sluţieb 

a zariadení. 

 

 

Mimosúdne riešenie sporov medzi uţívateľmi a podnikmi (týkajúce sa správnosti úhrady a kvality 

verejnej sluţby najmä pri poskytovaní univerzálnej sluţby, o ktorých sa uskutočnilo reklamačné 

konanie a uţívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný) je určené koncovým 

uţívateľom. 

 

 

Riešenie sporov medzi podnikmi súvisiace s plnením povinností vyplývajúcich zo zákona 

o elektronických komunikáciách alebo pri uzatváraní zmlúv o prístupe, prepojení alebo spoločnom 

pouţívaní zariadení je určené podnikom a v konečnom dôsledku aj koncovým uţívateľom. 

 

 

 

V Bratislave, 29. apríla 2010. 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Mikuš, v.r. 

       predseda úradu 


