
TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 BRATISLAVA 16 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2002 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Správu predkladá: Ing. Milan Luknár, predseda                                                       Marec 2003 



 2 

OBSAH 
 

 

OBSAH ........................................................................................................................................... 2 

1.  Identifikácia organizácie ....................................................................................................... 3 

Hlavné činnosti ......................................................................................................................... 3 

2.  Poslanie Telekomunikačného úradu SR a jeho strednodobý výhľad ........................ 3 

Poslanie TÚ SR ......................................................................................................................... 3 

Strednodobý výhľad TÚ SR .................................................................................................. 5 

3.  Činnosti Telekomunikačného úradu SR ........................................................................... 6 

Oblasť ekonomickej regulácie telekomunikačných činností: ........................................ 6 

Oblasť technickej regulácie telekomunikačných činností: ............................................ 8 

Oblasť certifikácie a správy čísiel ...................................................................................... 10 

Oblasť správy frekvenčného spektra ................................................................................. 11 

Oblasť štátneho dohľadu v telekomunikáciách ............................................................... 14 

Oblasť medzinárodných vzťahov ....................................................................................... 18 

4.  Rozpočet Telekomunikačného úradu SR na rok 2002 ................................................ 20 

Rozpis záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2002 ....................................... 20 

Rozpočtové opatrenia v roku 2002 (v tis. Sk) ................................................................. 20 

Rozpočet TÚ SR v roku 2002 bol s konečnou platnosťou upravený: ....................... 21 

Príjmový účet za rok 2002 ................................................................................................... 23 

5.  Personálne otázky ................................................................................................................. 25 

Stav zamestnancov ................................................................................................................. 25 

Prehľad obsadenosti nosných odborov k 31.12. 2002 ................................................... 25 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12. 2002 ................................................... 26 

Vzdelávanie zamestnancov: ................................................................................................. 26 

6.  Ciele Telekomunikačného úradu SR a prehľad ich plnenia....................................... 27 

7.  Hodnotenie a analýza vývoja Telekomunikačného úradu SR v roku 2002 ........... 28 

8.  Hlavné skupiny uţívateľov výstupov Telekomunikačného úradu SR .................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.  Identifikácia organizácie  

 
Názov organizácie:  Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

Sídlo organizácie:  Továrenská 7,  P.O. BOX 18, 810 02 Bratislava 16 

Rezort: telekomunikácie 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 

Predseda: Ing. Milan Luknár 

Podpredseda: Ing. Juraj Michňa 

Vedúci služobného úradu: Ing. Nataša Svobodová 

IČO: 308 44 355 

Bankové spojenie:   NBS Bratislava 

                                  Tomášikova 28/a 

                                  č. účtu: 6227-062/0720 

 

Členovia vedenia organizácie: Ing. Ján Lenci – riaditeľ odboru certifikácie, Ing. Milan Mizera – 

riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra, Ing. Bibiana Ťapáková – poverená riadením odboru 

štátneho dohľadu, Ing. Vlasta Paulusová – riaditeľka odboru ekonomiky a správy, Ing. Jozef Maslen 

– riaditeľ odboru technickej regulácie, Ing. Pavol Gerhat – riaditeľ odboru ekonomickej regulácie, 

Ing. Eva Lachová – riaditeľka osobného úradu, JUDr. Marta Krebsová – riaditeľka odboru právneho, 

PhDr. Ignác Holub – riaditeľ odboru mimoriadnych situácií, BOZP a DAM, Ing. Etela Šuchterová – 

riaditeľka odboru kontroly, Ing. Štefan Kardhordó – riaditeľ odboru vonkajších vzťahov, Ing. Edgar 

Hoffmann – riaditeľ odboru telekomunikačných a informačných technológií, Ing. Jozef Miškovič – 

riaditeľ odboru štátneho dohľadu Banská Bystrica, Ing. Gabriel Švehla - riaditeľ odboru štátneho 

dohľadu Bratislava, Ing. Ivan Sedílek - riaditeľ odboru štátneho dohľadu Trnava, Ing. Anton 

Strempek - riaditeľ odboru štátneho dohľadu Trenčín, Ing. Jaroslav Dohnal - riaditeľ odboru štátneho 

dohľadu Nitra, Ing. Michal Kondrot - riaditeľ odboru štátneho dohľadu Ţilina, Ing. Juraj Bujdosó - 

riaditeľ odboru štátneho dohľadu Prešov, Ing. Vincent Handţák - riaditeľ odboru štátneho dohľadu 

Košice.   

 

Hlavné činnosti 
 

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

štátnej regulácie telekomunikačných činností, zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti 

telekomunikácií na úrovni regulačných orgánov, spolupráca s Radou pre vysielanie a retransmisiu v 

oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisii, štátny dohľad v telekomunikáciách a 

ukladanie sankcií.  

 

      

2.  Poslanie Telekomunikačného úradu SR a jeho strednodobý výhľad 
 

Poslanie TÚ SR 
 

     Poslaním úradu je štátna regulácia telekomunikačných činností, t.j. utváranie podmienok na vznik 

a udrţiavanie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu a zabezpečovanie dodrţiavania 

poţiadaviek na vykonávanie telekomunikačných činností vyplývajúcich zo zákona č. 195/2000 Z.z. 

o telekomunikáciách (ďalej len zákon), všeobecne záväzných právnych predpisov, technických 

predpisov, technických noriem, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z 

odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti telekomunikácií. 
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     V zmysle zákona o telekomunikáciách je poslaním úradu vykonávanie nasledovných činností: 

 

1. Povoľovanie telekomunikačných činností: 

 

           - vypracovávanie a vyhlasovanie všeobecných povolení na vykonávanie telekomunikačných 

činností, na ktoré sa nevyţaduje licencia,  

              - vydávanie rozhodnutí o predbeţných podmienkach,  

           - udeľovanie licencií na vykonávanie telekomunikačných činností, 

- vydávanie povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia. 

 

2. Reguláciu prevádzkovania telekomunikačných sietí, ktorá obsahuje: 

 

            - pripojenie do verejnej telekomunikačnej siete, 

- prístup do verejnej telekomunikačnej siete, 

- vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných sietí, 

- prenájom telekomunikačného okruhu, 

- spoločné pouţívanie zariadení, 

- poskytovanie univerzálnej sluţby, 

- zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných telekomunikačných sietí. 

  

3. Reguláciu obmedzených zdrojov, ktorými sú: 

 

- čísla, regulácia spočíva najmä v zostavovaní číslovacieho plánu a prideľovaní čísiel, 

- frekvencie, regulácia spočíva v správe frekvenčného spektra, ktorá zahŕňa: 

a) predkladanie návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra rezortnému ministerstvu, 

b) zostavovanie plánu vyuţívania frekvenčného spektra, 

c) prideľovanie frekvencií a volacích značiek, 

d) koordináciu a kontrolu vyuţívania frekvenčného spektra, 

e) povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení podľa národnej tabuľky frekvenčného 

spektra a v súlade s plánom vyuţívania frekvenčného spektra. 

- volacie značky. 

 

4. Reguláciu cien (ak poskytovateľ verejnej telekomunikačnej sluţby má monopolné postavenie 

na trhu, výrazný vplyv na telekomunikačnom trhu a je to potrebné vo verejnom záujme na 

ochranu uţívateľov verejnej telekomunikačnej sluţby alebo na ochranu telekomunikačného 

trhu). 

 

5. Schvaľovanie technickej spôsobilosti vybraných telekomunikačných zariadení. 

 

6. Ochrana telekomunikačných sietí a telekomunikačných zariadení. 

 

7. Štátny dohľad, t.j. kontrola plnenia povinností poskytovateľov telekomunikačných sluţieb, 

vyplývajúcich zo zákona a zo znenia licencií a ukladanie sankcií za porušenie podmienok 

zákona a licencií. 
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Strednodobý výhľad TÚ SR  
 

     Najdôleţitejšou úlohou TÚ SR z hľadiska strednodobého výhľadu je plná liberalizácia 

telekomunikačného trhu od 1. januára 2003 a príprava na vstup SR do EÚ.  

     30. decembra 2002 skončil monopol Slovenských telekomunikácií, a.s. v oblasti poskytovania 

verejnej telefónnej sluţby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Dôleţitou úlohou 

bude posúdenie technických podmienok prepojenia verejných telekomunikačných sietí a cien za toto 

prepojenie z hľadiska ekonomicky oprávnených nákladov. Kľúčovými úlohami v oblasti 

ekonomickej regulácie bude riešenie problematiky oddeleného účtovníctva u tých operátorov, 

o ktorých úrad rozhodol, ţe sú prevádzkovatelia s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu.  

     V roku 2003 úrad vyhlási výberové konanie na prevádzkovateľov verejných bezdrôtových 

prístupových telekomunikačných sietí FWA (Fixed Wireless Access) typu P-MP (Point-to-

Multipoint) v pásme 3,5 GHz.  

     V oblasti štátneho dohľadu bude potrebné v súvislosti s plánovaným termínom spustenia 

pozemského digitálneho rozhlasového a televízneho vysielania zabezpečiť meraciu techniku pre 

výkon štátneho dohľadu.  

     Implementácia nového regulačného rámca EÚ v SR si vyţaduje významný legislatívny zásah do 

súčasnej právnej úpravy, ktorý sa bude realizovať vypracovaním nového zákona o elektronických 

komunikáciách. Účelom zákona o elektronických komunikáciách je implementácia nového 

regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR, ktorý sa bude v členských krajinách EÚ 

uplatňovať od 25. júla 2003.  

     Nový regulačný rámec EÚ je zameraný na ďalší rozvoj hospodárskej súťaţe, na výhodnejšie ceny 

pre spotrebiteľa, kvalitu, lepší výber sluţieb, zhodnotenie kapitálu a zároveň má zabezpečiť 

transparentnosť a právnu istotu pre všetkých účastníkov operujúcich na vnútornom trhu EÚ. 

Regulačný rámec je technologicky neutrálny, reguláciu upravuje jednotným spôsobom pre všetky 

komunikačné siete a odstraňuje bariéry brániace  vstupu  na  národný trh. Tento rámec zabezpečuje 

všetkým účastníkom elektronického komunikačného trhu, to ţe môţu byť regulovaní len v prípade, 

ak je to potrebné, pričom všetci účastníci budú regulovaní rovnakým spôsobom. 

     Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách. 

Telekomunikačný úrad SR sa v roku 2003 bude podieľať na príprave tohto zákona tak, aby práva 

a povinnosti úradu boli zákonom stanovené jasne a jednoznačne. Zákon nadobudne účinnosť 1. 

januára 2004 alebo najneskôr tak, aby bol účinný dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej 

únie.  

     Základným predpokladom úspešného zvládnutia týchto úloh je personálne dobudovanie úradu 

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

to vo väčšine krajín Európskej únie. Splnenie tejto úlohy nebude jednoduché, pretoţe odborníkov 

s odbornými a jazykovými znalosťami nie je moţné  pri súčasnom spôsobe odmeňovania primerane 

finančne ohodnotiť.  

     Zámerom Telekomunikačného úradu SR je, aby bol úrad „odtrhnutý“ od rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Jednou zo základných podmienok EÚ je finančná 

nezávislosť regulačného úradu od ústredného orgánu štátnej správy (v prípade SR je to Ministerstvo 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), teda vytvorenie samostatnej rozpočtovej kapitoly TÚ SR. 

V budúcnosti by mal byť úrad financovaný z úhrad za čísla, frekvencie a na základe presných kritérií 

z osobitných poplatkov poskytovateľov telekomunikačných sluţieb. Takýto spôsob financovania by 

zabezpečil úplnú nezávislosť tohto regulačného úradu. 
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3.  Činnosti Telekomunikačného úradu SR 

 
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ako orgán štátnej správy v oblasti telekomunikácií 

vykonával činnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o telekomunikáciách. Medzi jeho hlavné činnosti 

patrili: výkon štátnej regulácie telekomunikačných činností, zabezpečovanie medzinárodných 

vzťahov v oblasti telekomunikácií na úrovni regulačných orgánov, spolupráca s Radou pre vysielanie 

a retransmisiu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisii, štátny dohľad 

v telekomunikáciách a ukladanie sankcií.  

     Vzhľadom na mnoţstvo, charakter činností úrad nekalkuluje priame ani nepriame náklady na 

jednotlivé činnosti a ani ich takto nesleduje. 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 telekomunikačných činností: 
 

Rok 2002 bol z pohľadu ekonomickej regulácie poznačený troma hlavnými problémovými okruhmi: 

 

1. doriešenie otázok spojených s cenami za sluţby káblovej televízie, 

2. vyhlásenie prevádzkovateľov s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu, 

3. príprava na liberalizáciu trhu verejnej telefónnej sluţby prostredníctvom pevnej verejnej 

telekomunikačnej siete po 31.12.2002. 

 

Regulácia cien  

 

     Regulácia cien telekomunikačných sluţieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej 

telekomunikačnej siete je dlhodobá činnosť. Regulácia cien rádiokomunikačných sluţieb 

poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení je stála činnosť a rovnako aj regulácia cien 

sluţieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami. 

 

Úrad v roku 2002 vydal tieto rozhodnutia o regulácii cien: 

 

 Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 287/2002 Z.z. z 20. mája 

2002, ktorým sa mení rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 

223/2000 Z.z. o regulácii cien telekomunikačných sluţieb poskytovaných prostredníctvom 

pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Zmena metodiky výpočtu indexu spotrebiteľských 

cien. 

 Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 85/2002 Z.z. z 20. februára 

2002 o regulácii cien rádiokomunikačných sluţieb poskytovaných prostredníctvom rádiových 

zariadení. Zmena cien rádiokomunikačných sluţieb poskytovaných prostredníctvom 

rádiových zariadení v súvislosti s novelou zákona o DPH, podľa ktorej boli tieto sluţby 

preradené zo sadzby 23 % do sadzby 10 %. 

 Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 316/2002 Z.z z 13. júna 

2002 o regulácii cien rádiokomunikačných sluţieb poskytovaných prostredníctvom rádiových 

zariadení. Predĺţenie platnosti pôvodných cien podľa výmeru Ministerstva financií SR z 

8.decembra  1997 č. R-13/1997, uverejneného vo finančnom spravodajcovi č.16/1997 

v prílohe  č. 3 v znení rozhodnutia č. 85/2002 Z.z. o regulácii cien. 
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 Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 523/2002 Z.z. z 5. 

septembra 2002 o regulácii cien rádiokomunikačných sluţieb poskytovaných 

prostredníctvom rádiových zariadení. Predĺţenie platnosti pôvodných cien. 

 Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 714/2002 Z.z. z 3. decembra 

2002 o regulácii cien rádiokomunikačných sluţieb poskytovaných prostredníctvom rádiových 

zariadení. Zmena predošlého rozhodnutia v súvislosti s novelou zákona o DPH, podľa ktorej 

bola zvýšená spodná sadzba DPH z 10 % na 14 %. 

 

  

     Telekomunikačný úrad SR dostal koncom februára 2002 od spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. 

kalkulácie nákladov spojených s poskytovaním sluţieb, ktoré boli potrebné pre prípravu nového 

rozhodnutia o regulácii cien. Úrad preveril predloţené kalkulácie nákladov a vydal nové regulačné 

rozhodnutie s cieľom zreálniť ceny týchto sluţieb v porovnaní s nákladmi na ich poskytovanie. TÚ 

SR vydal v polovici roku 2002 nové rozhodnutie č. 315/2002 z 11. júna 2002 o regulácii cien sluţieb 

retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami, ktoré 

umoţňuje poskytovateľom sluţieb káblovej televízie stanoviť ceny, ktoré vychádzajú z ekonomicky 

oprávnených nákladov a primeraného zisku. V ďalšom období budú poskytovatelia sluţieb 

upravovať ceny o mieru inflácie. TÚ takto vyriešil problém z minulosti, keď si niektorí 

poskytovatelia sluţieb káblovej televízie stanovili ceny, ktoré nedosahovali ekonomicky oprávnené 

náklady na poskytovanie sluţieb a predchádzajúci regulačný orgán prijal regulačné opatrenie 

pravdepodobne bez toho, aby posúdil tieto náklady v súlade so zákonom o cenách a jeho 

vykonávacou vyhláškou. 

     TÚ SR vykonal na základe podnetov od občanov cenovú kontrolu v spoločnosti Slovakia Cable 

Company, s.r.o.. Predmetom kontroly boli tvorba a uplatňovanie cien pri poskytovaní sluţieb šírenia 

rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi v mestách Brezno, Handlová, Komárno, 

Košice, Prievidza, Ruţomberok, Senica, Šaľa a Ţiar nad Hronom. TÚ SR počas vykonanej kontroly 

zistil, ţe spoločnosť SCC pri poskytovaní sluţieb „káblovej televízie" neporušila zákon o cenách, 

jeho vykonávajúcu vyhlášku ani rozhodnutie č. 5/2001 Z.z. o regulácii cien sluţieb šírenia 

rozhlasového a televízneho vysielania káblovými rozvodmi. 

      

Rozhodovanie o významnom vplyve na telekomunikačnom trhu 

 

Stála činnosť. 

     V septembri TÚ SR vydal 6 rozhodnutí o významnom vplyve na telekomunikačnom trhu. 

Dotknuté subjekty podali voči piatim rozhodnutiam opravný prostriedok, jedno rozhodnutie 

nadobudlo právoplatnosť 21.10.2002. Predseda úradu potvrdil tri z piatich napadnutých rozhodnutí 

a v dvoch prípadoch predĺţil termín na vydanie rozhodnutia o rozklade.  

 

Zoznam právoplatných rozhodnutí o významnom vplyve na telekomunikačnom trhu 

 

 Rozhodnutie, podľa ktorého spoločnosť EuroTel Bratislava, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 

Bratislava má významný vplyv na telekomunikačnom trhu. Relevantným trhom pre účely 

tohto rozhodnutia je trh verejnej telefónnej sluţby prostredníctvom verejnej mobilnej 

telekomunikačnej siete. Výška podielu spoločnosti EuroTel, Bratislava, a.s. na relevantnom 

trhu je 44,55 %. Rozhodnutie o rozklade nadobudlo právoplatnosť 9.1.2003. 

 Rozhodnutie, podľa ktorého spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 

Bratislava má významný vplyv na telekomunikačnom trhu. Relevantným trhom pre účely 

tohto rozhodnutia je trh verejnej telefónnej sluţby prostredníctvom verejnej mobilnej 

telekomunikačnej siete. Výška podielu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na relevantnom 

trhu je 55,45 %. Rozhodnutie o rozklade nadobudlo právoplatnosť 9.1.2003. 
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 Rozhodnutie, podľa ktorého spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s, Námestie slobody 6, 

817 62, Bratislava má významný vplyv na telekomunikačnom trhu. Relevantným trhom pre 

účely tohto rozhodnutia je trh verejnej telefónnej sluţby prostredníctvom verejnej 

telekomunikačnej siete. Výška podielu spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. na 

relevantnom trhu je 49,7 %. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.10. 2002. 

 Rozhodnutie, podľa ktorého spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., Námestie slobody 

6, 817 62 Bratislava má významný vplyv na telekomunikačnom trhu. Relevantným trhom pre 

účely tohto rozhodnutia je trh prenájmu telekomunikačných okruhov. Výška podielu 

spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. na relevantnom trhu je 92,6 %. Rozhodnutie o 

rozklade nadobudlo právoplatnosť 15.1.2003. 

 

     Jednou z najdôleţitejších úloh, týkajúcich sa prípravy na liberalizáciu trhu pevnej telefónnej 

sluţby, je z pohľadu ekonomickej regulácie vytvorenie transparentného, verného a spoľahlivého 

systému oddelenej účtovnej evidencie. Vytvorenie systému je krátkodobou činnosťou.  

     Podľa zákona o telekomunikáciách majú poskytovatelia verejnej telekomunikačnej sluţby 

povinnosť viesť od 1.1.2003 vo svojom účtovníctve oddelene náklady a výnosy z poskytovania 

verejnej telekomunikačnej činnosti. Úrad predbeţne neschválil Slovenským telekomunikáciám návrh 

účtovného systému a preto úrad a drţiteľ licencie spoločne pripravujú metodiku oddeleného 

účtovníctva. 

 

 

Oblasť technickej regulácie telekomunikačných činností: 
 

     V zmysle ustanovenia § 42 ods. 4 zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách s účinnosťou 

podľa § 57 od 1. januára 2003 je telekomunikačný podnik poskytujúci verejnú telefónnu sluţbu  

povinný zabezpečiť, aby si uţívateľ mohol vybrať iný telekomunikačný podnik, poskytujúci rovnakú 

sluţbu, a to buď formou nastavenia predvoľby čísla, alebo individuálnou voľbou čísla. Úrad vyzval 

zainteresované subjekty na spoluprácu a vytvoril priestor pre rokovanie. TÚ SR inicioval vznik 

pracovných skupín pre riešenie otázok spojených s technickými a obchodno-legislatívnymi 

problémami pri plnení povinnosti „výber telekomunikačného podniku.“ Účelom oboch pracovných 

skupín je vypracovanie riešení k otázkam spojeným s plnením povinnosti  „výber 

telekomunikačného podniku.“ Takýto postup je podľa správy OECD „Development in carrier 

selection and pre-selection“ z novembra 2001 povaţovaný za najrýchlejšie moţné riešenie. 

Výstupom činností pracovných skupín bude doporúčací dokument, ktorý stanoví technické 

a ekonomicko-legislatívne podmienky výberu prevádzkovateľa. 

     Telekomunikačný úrad SR v zmysle ustanovenia § 39 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z.z. 

o telekomunikáciách v novembri 2002 schválil Slovenským telekomunikáciám, a.s. nové všeobecné 

podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie univerzálnej sluţby. Išlo o krátkodobú činnosť.  

 

Udeľovanie licencií 

 

     Udeľovanie licencií a registrácia poskytovateľov verejných telekomunikačných sluţieb je 

dlhodobá činnosť. Krátkodobou činnosťou sú jednotlivé výberové konania. 

     Telekomunikačný úrad SR v roku 2002 zrealizoval výberové konanie na drţiteľa licencie na 

zriaďovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej sluţby 

formou retransmisie rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom mikrovlnných 

distribučných systémov typu bod – multibod (MMDS) v lokalite Košice. Víťaz výberového konania, 

drţiteľ licencie sa stal konkurentom pre doteraz jediného poskytovateľa sluţieb retransmisie 

rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom MMDS v Košiciach a zároveň aj nepriamym 

konkurentom pre poskytovateľov sluţieb "káblovej televízie". 
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     Najsledovanejšou udalosťou v roku 2002 bolo udelenie dvoch licencií pre mobilné siete 3. 

generácie (UMTS) a jednej kombinovanej licencie pre GSM a UMTS. TÚ SR zverejnil výzvu na 

podávanie ţiadostí, na základe ktorej podali ţiadosť o licenciu tri subjekty. Z toho dvaja doterajší 

mobilní operátori poţiadali o licenciu UMTS a jeden doterajší poskytovateľ dátových sluţieb podal 

ţiadosť o kombinovanú licenciu. 28. júna 2002 úrad vydal rozhodnutiami licencie spoločnostiam 

EuroTel Bratislava, a.s. a Orange Slovensko, a.s. na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej 

telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej sluţby, dátových 

a multimediálnych sluţieb prostredníctvom tejto siete. 12. júla TÚ SR vydal spoločnosti Profinet.sk, 

a.s. licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM a 

UMTS a  na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej sluţby, dátových a multimediálnych sluţieb 

prostredníctvom týchto sietí. Dňa 10. septembra 2002 Telekomunikačný úrad SR, z dôvodu 

nezaplatenia prvej časti úhrady za licenciu, odňal licenciu spoločnosti Profinet.sk, a.s.  

     V polovici roku 2002 úrad zverejnil výzvu na podávanie ţiadostí o licenciu na zriadenie 

a prevádzkovanie telekomunikačnej siete prostredníctvom systému MMDS vo frekvenčnom pásme 

2500 - 2690 MHz a poskytovanie verejnej telekomunikačnej sluţby retransmisie signálov 

televíznych a rozhlasových programov v lokalite Bratislava. V stanovenom termíne podali ţiadosť o 

licenciu štyria záujemcovia. Predseda TÚ SR vymenoval päťčlennú výberovú komisiu zloţenú z 

troch pracovníkov úradu, ktorí sa nezúčastňujú na licenčnom konaní, zástupcu Ministerstva obrany 

SR a zástupcu občianskych zdruţení. Výberová komisia vyhodnotila ţiadosti a úrad udelil licenciu. 

Nový drţiteľ licencie bude pri poskytovaní sluţieb priamo konkurovať doterajšiemu poskytovateľovi 

sluţieb retransmisie rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom MMDS a zároveň bude 

aj nepriamo konkurovať poskytovateľovi sluţieb "káblovej televízie" v Bratislave a v najbliţšom 

okolí.  

     18. septembra 2002 úrad zverejnil vo vestníku ministerstva a v jednom celoštátnom periodiku 

výzvu na podávanie ţiadostí o licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej 

telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej sluţby prostredníctvom tejto siete.     

Záujemcovia, ktorí mali záujem zriadiť, začať prevádzkovať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť 

a poskytovať verejnú telefónnu sluţbu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete od 1. 

januára 2003, mali svoju ţiadosť podať v lehote 30 dní odo dňa uverejnenia výzvy. Ostatní 

záujemcovia môţu podávať ţiadosti i naďalej. Jedenásť záujemcov podalo ţiadosť o licenciu 

v stanovenej lehote. TÚ SR vydal do konca roku 2002 dvanásť celoslovenských a jednu regionálnu 

licenciu. 

 

 

 

Telekomunikačná služba Počet vydaných 

(právoplatných) licencií v 

roku 2002 

Celkový počet právoplatných 

licencií 

Internet  20 42 

VoIP* 6 20 

Prenos dát 24 60 

Pevné verejné telekom. siete 18 47 

Rádiové siete 5 22 

Prenájom okruhov 17 38 

MMDS/MVDS 5/0 13/1 

Lokálne rádiové siete 1 5 

R a TV vysielače 2 3 

UMTS 2 2 

Verejná telefónna sluţba 11 12 

FWA 26 GHz 0 2 
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GSM 0 2 

Audiotex 0 8 

 

* VoIP - dátová sluţba prenos hlasu prostredníctvom siete INTERNET 

 

Registrácia káblových distribučných systémov (KDS) 

 

     Telekomunikačný úrad SR v zmysle podmienok všeobecného povolenia č. VPT- 1/2001 na 

zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí, určených na jednosmerné šírenie 

rozhlasových a televíznych signálov po vedení a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej sluţby 

retransmisie rozhlasových a televíznych programových sluţieb v KDS, vykonáva registráciu 

káblových distribučných systémov. TÚ SR k 31. decembru 2002 celkovo evidoval v prevádzke 537 

káblových distribučných systémov, čo predstavuje 736 236 účastníckych zásuviek. 

 

Počet vydaných potvrdení registrácie tel. činnosti 124 

Uhradené správne poplatky 52 000,- Sk 

Uhradené správne poplatky – kolky 140 000,- Sk 

Nevybavené oznámenia o začatí poskytovania 

sluţby z roku 2001 

37 

Vydané potvrdenia - KDS 129 

Vydané potvrdenia – účastnícke zásuvky 105 085 

 

Registrácia poskytovateľov služieb internet a VoIP  

 

     Telekomunikačný úrad SR v zmysle podmienok všeobecného povolenia č. VPT- 2/2001 na 

poskytovanie telekomunikačnej sluţby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej sluţby 

prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez vyuţívania obmedzených zdrojov, 

vykonáva registráciu poskytovania týchto sluţieb. 

 

Počet podaných ţiadostí o registráciu  56 

Počet vybavených ţiadostí 53 

Uhradené správne poplatky 104 000,- Sk 

 

     Telekomunikačný úrad SR okrem licencií a registrácii v zmysle podmienok všeobecných 

povolení vydal tri rozhodnutia o predbeţných podmienkach na poskytovanie dátových sluţieb bez 

vyuţívania obmedzených zdrojov. 

 

Oblasť certifikácie a správy čísiel 
 

Schvaľovanie technickej spôsobilosti 

 

Stála činnosť. 

     V roku 2002 Telekomunikačný úrad SR prijal 257 ţiadostí o schválenie technickej spôsobilosti 

vybraného telekomunikačného zariadenia.  

     Úrad vydal v sledovanom období 260 rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti vybraného 

telekomunikačného zariadenia. V uvedenom počte sú započítané aj nevybavené ţiadosti z roku 2001. 

  
Z uvedeného počtu bolo 

 

a) 69 rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti rádiového zariadenia,  
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b) 13 rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti zariadenia pre šírenie R a TV programov,  

c) 156 rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti koncového telekomunikačného 

zariadenia, 

d) 22 rozhodnutí o schválení zariadenia, ktoré je súčasťou verejnej telekomunikačnej siete. 

 

13

69

156

22

R a TV

Rádiové

KTZ

VTS

 
Ďalšie rozhodnutia: 

 

1x - rozhodnutie o neschválení technickej spôsobilosti,  

1x - rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti, 

 

     Dňa 1. januára 2002 vstúpilo do platnosti nariadenie vlády SR č. 443/2001 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických poţiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové 

a koncové telekomunikačné zariadenia. V tejto súvislosti TÚ SR vypracoval a zverejnil vo Vestníku 

MDPT SR zoznam vybraných koncových telekomunikačných zariadení a rádiových zariadení, na 

ktoré sa vzťahuje nariadenie vlády č. 443/2001 Z.z. 

 

 

Prideľovanie čísiel a správa číslovacieho plánu 

 

Stála činnosť. 

     Telekomunikačný úrad SR vydal v sledovanom období 31 rozhodnutí o pridelení čísla. Okrem 

uvedeného počtu úrad v 18 – tich prípadoch pridelil čísla ako súčasť licencie na poskytovanie 

telekomunikačných sluţieb. Úrad ďalej vydal 9 rozhodnutí o odobratí čísla. 

     Úrad v sledovanom období zaloţil pracovnú skupinu „Fórum pre číslovanie“ pre oblasť 

číslovania. Členmi pracovnej skupiny sú okrem zástupcov úradu aj zástupcovia telekomunikačných 

operátorov. Náplňou jej práce v roku 2002 bola predovšetkým príprava nového číslovacieho plánu. 

Úrad zverejnil dokument „Číslovací plán“ vo Vestníku MDPT SR a na internetovej stránke TÚ SR. 

 

 

Oblasť správy frekvenčného spektra 
      

     Činnosti v oblasti správy frekvenčného spektra patria medzi stále. 

 

Harmonizácia využívania frekvenčného spektra 

 

     TÚ SR sa v sledovanom období zameral na aplikáciu  podmienok rozhodnutí ECC (Electronics 

Communications Committee) do národnej tabuľky frekvenčného spektra. Úrad vypracoval 

a zverejnil vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 6 návrhov všeobecných 

povolení, ktorých konečné znenie, po uplynutí termínu určeného na pripomienkovanie, vyhlási vo 

vestníku.  
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Prehľad všeobecných povolení, ktoré úrad vyhlásil v roku 2002  

 

 Zmena vo všeobecnom povolení VPR – 1/2000 na zriadenie a prevádzkovanie občianskych 

rádiostaníc, 

 VPR - 1/2002 všeobecné povolenie na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré 

sú súčasťou uţívateľských terminálov satelitnej sluţby (VSAT), ktoré pracujú s rádiovými 

stanicami na satelitoch umiestnených na geostacionárnej dráhe, 

 VPR - 02/2002 všeobecné povolenie na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, 

ktoré sú súčasťou interaktívnych terminálov satelitnej sluţby (SIT), ktoré pracujú s rádiovými 

stanicami na satelitoch umiestnených na geostacionárnej dráhe, 

 VPR - 03/2002 všeobecné povolenie na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, 

ktoré sú súčasťou uţívateľských terminálov satelitnej sluţby (SUT), ktoré pracujú s 

rádiovými stanicami na satelitoch umiestnených na geostacionárnej dráhe, 

 VPR - 04/2002 všeobecné povolenie na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, 

ktoré sú súčasťou terminálových staníc pevných telekomunikačných prístupových sietí 

(FWA). 

 

     Pri schvaľovacom konaní pred pridelením frekvencií úrad priebeţne vykonával medzirezortnú    

a medzinárodnú koordináciu. Úrad takýmto spôsobom pridelil 1 030 frekvencií. 

     V rámci plnenia záverov mnohostrannej dohody o technických kritériách, základoch koordinácie 

a postupoch zavádzania zemského digitálneho televízneho vysielania (DVB – T) „Chester 97“ TÚ 

SR upresňoval technické parametre analógových TV vysielačov, ktoré budú preplánované pre 

digitálne vysielanie. Takto preveril databázy  SVK, AUT, HNG, UKR, POL a CZE, ktoré obsahujú 

5700 vysielačov.     

 

Spolupráca s Radou pre vysielanie a retransmisiu 

 

     Úrad v rámci spolupráce s Radou pre vysielanie a retransmisiu riešil otázky súvisiace s plánom 

frekvencií pre rozhlasové a televízne vysielanie a okrem stanovísk k parametrom frekvencií, ktoré 

boli predloţené do výberového konania,  vystavil 47 frekvenčných listov pre televízne vysielače a  

37 pre rozhlasové vysielače. 

 

Požiadavky na pridelenie frekvencií:  

 

     Poţiadavky pre obranu a bezpečnosť štátu nad rámec prídelov v Národnej tabuľke frekvenčného 

spektra (NTFS) úrad riešil priebeţne na základe individuálnych rozhodnutí, ktorých vydal 50. Ďalšie 

frekvencie boli pridelené rozhodnutiami pri udelení povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení, 

ktorých prehľad je v tabuľke. 

 

Prehľad  povolení na prevádzku rádiových zariadení 

 

 

Rádiokomunikačná služba Počet 

povolení 

Z
m

en
y
 

V
še

tk
y

 

2
0
0
0

 -
 

2
0
0
2
 

Vyd.  
Zruš. 

  

Pozemná pohyblivá s individuálnym prídelom frekvencie 1811  14 76 2901 
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Rádiokomunikačná služba Počet 

povolení 

Z
m

en
y
 

V
še

tk
y

 

2
0
0
0

 -
 

2
0
0
2
 

Pozemná pohyblivá na spoločných frekvenciách 

 153 45 11 752 

Mobilné rádiotelefóne siete – základňové stanice  GSM 900 

                                                                            227  11 17 546 

                                                                                GSM 1800 

 157   0 16 378 

                                                                                NMT 450 

 

 

104   1 2 159 

Lietadlové stanice 356 29 8 680 

Lodné stanice  38  12 7 135 

Amatérske stanice   38    2 51 1595 

Amatérske klubové stanice  38   0 0 191 

Pevná – rr spoje bod - bod 1728 

  

110   20 2697 

Pevná – bod - multibod  22   0    0 33 

Pevná – málokanálové tlf. spoje, pevná v KV   1   0   14 39 

Rozhlasová      rozhlas  46    0   0 76 

Rozhlasové     televízia   39    0   0 74 

Retransmisia - MMDS   8   0   0 20 

Satelitná pevná 

 

107 13   0 306 

 

SNG   12   0 
  0 

  24 

Osobitné povolenia  70  

 

154 

 

 

Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 

 

     Úrad overoval osobitnú odbornú spôsobilosť skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej 

spôsobilosti.  Počet vydaných osvedčení vydaných v roku 2002 na základe overenia osobitnej 

spôsobilosti je uvedený v tabuľke. 

 

 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu 52 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej 

pohyblivej sluţby 
80 
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Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu 

námornej pohyblivej sluţby 
101 

Osvedčenie operátora amatérskych staníc                                                          38    

 

          

Vydané povolenia v oblasti správy frekvenčného spektra v rokoch 1999-2002 

0
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Družicová s l.

Amatérska sl.

 
 

Oblasť štátneho dohľadu v telekomunikáciách 
 

     Činnosti štátneho dohľadu patria medzi stále. 

     

Kontroly dodržiavania licenčných podmienok 

 

     Telekomunikačný úrad SR vykonával v roku 2002 kontrolu plnenia povinností a podmienok 

určených v licencii drţiteľmi licencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných 

sietí a na poskytovanie verejných telekomunikačných sluţieb. 

 

Počet 73 

Závady 121 

 

Kontroly dodržiavania licenčných podmienok pri prevádzkovaní verejných telefónnych automatov 

 

     V roku 2002 boli stálou činnosťou kontroly dodrţiavania podmienok licencie Slovenských 

telekomunikácií, a.s., ktoré sa zamerali na prevádzkovanie verejných telefónnych automatov. 

 

Počet 4630 

Závady 547 

 

Kontroly dodržiavania podmienok všeobecných povolení, predbežných podmienok a iné 

 

     TÚ SR v sledovanom období vykonával kontrolu plnenia povinností a podmienok ustanovených 

zákonom o telekomunikáciách, všeobecnými povoleniami a v predbeţnými podmienkami. 

 

Počet 228 

Závady 48 
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Pokuty za nedodržanie podmienok stanovených v licenciách, všeobecných povoleniach, 

predbežných podmienkach a pod. 

 

Počet uloţených pokút 8 

Celková výška uloţených pokút 608 000,- Sk 

 

Kontroly telekomunikačných zariadení uvádzaných na trh – trhový dohľad 

 

Počet 33 

Závady 35 

Počet uloţených pokút 10 

Celková výška uloţených pokút 263 000,- Sk 

 

 

Podania na poškodzovanie telekomunikačných zariadení  

 

     Neznámi páchatelia väčšinou poškodzujú účastnícke rozvody a odcudzujú ich hliníkové časti, 

ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou končia v zberniach druhotných surovín. Napríklad neznámi 

páchatelia počas jednej noci v obci Bobot v okrese Trenčín poškodili 28 účastníckych rozvodov v 

miestnej telefónnej sieti.  

     Počet poškodení a následnom vykrádaní verejných telefónnych automatov Slovenských 

telekomunikácií sa postupne zniţuje nahrádzaním mincových automatov za kartové. 

  

Vybavené podania 439 

Počet uloţených pokút 193 

Celková výška uloţených pokút 5 441 300,- Sk 

  

 

Štátny dohľad v rádiokomunikáciách 

 

Rušenie rádiových sietí 

 

     Stálou činnosťou Telekomunikačného úradu SR v rámci štátneho dohľadu je vykonávanie 

ochrany proti rušeniu. Drţitelia povolení na prevádzku rádiového zariadenia nahlasujú úradu rušenie 

prevádzky rádiových zariadení. Prehľad prijatých a vybavených hlásení obsahuje tabuľka. 

 

Prijaté hlásenia 70 

Vybavené hlásenia 70 

 

Rušenie alebo nekvalitný príjem rozhlasu a televízie 

 

     Medzi najčastejšie zdroje rušenia rozhlasového a televízneho vysielania patria aktívne 

širokopásmové antény, ktoré sa často rozkmitajú a stáva sa z nich „vysielač rušivého signálu.“ 

 

 

 

Počet prijatých hlásení 315 

Vybavené – rozhlas AM/FM 22/8 

Vybavené – TV pásmo I/II 7/2 

Vybavené – TV pásmo III 109 
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Vybavené – TV pásmo IV/V 61/65 

Vybavené – iné rušenie 40 

Počet príkazov na odstránenie závady rozhlas/TV 5/61 

Počet uloţených pokút 1 

Výška uloţenej pokuty 20 000,- Sk 

 

 

Kontrolné merania rozhlasových vysielačov 

 

Prijaté poţiadavky 26 

Vybavené poţiadavky 21 

 

Kontrolné merania televíznych vysielačov 

 

Prijaté poţiadavky 1 

Vybavené poţiadavky 1 

 

Štátny dohľad – pozemná a amatérska služba 

 

Kontroly prevádzky a distribúcie 515 

Počet kontrolovaných rádiostaníc 1937 

Počet zistených závad 59 

 

Kontrola rozhlasových a televíznych vysielačov 

 

Počet kontrolovaných staníc - rozhlas 39 

Počet kontrolovaných staníc - televízia 30 

Počet zistených závad - rozhlas 13 

Počet zistených závad - televízia 11 

 

Prípady riešené v správnom konaní 

 

     TÚ SR aj v roku 2002 nariaďoval odstránenie zistených nedostatkov, ukladal pokuty a 

prejednával priestupky. 

 

Pozemná rádiokomunikačná služba 

 

Počet prípadov 23 

Počet uloţených pokút 21 

Celková výška uloţených pokút 80 500,- Sk 

Počet iných opatrení 13 

 

 

Rozhlasová rádiokomunikačná služba – rozhlas 

 

Počet prípadov 2 

Počet uloţených pokút 2 

Celková výška uloţených pokút 25 000,- Sk 
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Rozhlasová rádiokomunikačná služba – televízia 

 

Počet prípadov 10 

Počet uloţených pokút 6 

Celková výška uloţených pokút 75 000,- Sk 

Počet iných opatrení 2 

 

Štátny dohľad v oblasti káblových distribučných systémov  

 

     Úrad v roku 2002 vykonával kontrolu technického stavu telekomunikačných zariadení a vedení 

verejných telekomunikačných sietí. 

 

Celkový počet meraní 206 

Počet opakovaných meraní 20 

 

Prípady riešené v správnom konaní 

 

Celkový počet prípadov 31 

z toho registrácia 18 

iné nedostatky zistené v rámci štátneho dohľadu 13 

Počet uloţených pokút 30 

Celková výška uloţených pokút 702 000,- Sk 

 

Rádiomonitoring 

 

     Rádiomonitoring je efektívny nástroj správy frekvenčného spektra a jeho výsledky slúţia aj ako 

podklady pre výkon štátneho dohľadu. Rádiomonitoringom úrad zisťoval obsadenosť a časové 

vyuţitie frekvencií, ďalej kontroloval dodrţiavanie podmienok stanovených v povoleniach na 

prevádzkovanie rádiových zariadení a v neposlednom rade vyhľadával nepovolené vysielače. 

Výsledky rádiomonitoringu, ktorý vykonávali odbory štátneho dohľadu, je znázornený v tabuľke. 

Výsledky práce kontrolných a meracích staníc sú uvedené v samostatnej kapitole. 

 

Doba kontroly (hod.) 2595 

Počet zistených závad 46 

               

Činnosť kontrolných a meracích staníc (KMS) 

 
Kontrola prevádzky a dodržiavania prevádzkovej disciplíny 

Rádioamatérska služba 

 

     Kontrolné meracie stanice vykonávali kontroly rádioamatérskej prevádzky úhrnne po dobu 2787 

hodín. Počas kontrol nezistili ţiadnu závadu. 

 

Pozemná pohyblivá služba 

  

Doba vykonávania kontrol 7572 hod. 

Počet zistených závad 340 

 

     Počet zistených závad uvedených v tabuľke vyjadruje prevádzku bez volacích znakov. 
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Kontrola vybraných technických parametrov rozhlasových a televíznych vysielačov 

 

Vysielače vysielajúce zo zákona 

 

     Kontrolné meracie stanice vykonali v oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas AM 5673 kontrol, 

pričom zistili dve frekvenčné odchýlky mimo normy na frekvencii 1017 kHz – Rimavská Sobota. 

V oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas FM vykonali KMS vykonali 5203 kontrol a zistili 16 

krátkodobých prekročení frekvenčného zdvihu. 

     Počas roku 2002 vykonali KMS 9128 kontrol TV vysielačov, pričom zistili 196 závad. 

 

Vysielače vysielajúce program prevádzkovateľov na základe udelenej licencie 

 

     Počas roku 2002 vykonali KMS 6389 kontrol v oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas FM, pričom 

zistili 36 závad. Kontrolné meracie stanice v sledovanom období vykonali 1877 kontrol TV 

vysielačov. Okrem uvedeného počtu vykonali 1544 meraní obsadenosti FM pásiem a TV pásiem. 

Počas kontrol nezistili ţiadnu závadu.  

 

 

Oblasť medzinárodných vzťahov 
 

     Medzinárodné vzťahy patria medzi stále činnosti úradu. 

     V novembri 2002 bol TÚ SR na spoločnom rokovaní Skupiny nezávislých regulačných úradov 

telekomunikácií krajín EÚ (IRG) a regulačných úradov kandidátskych krajín EÚ prijatý za člena 

IRG so štatútom pozorovateľa. Pre TÚ SR, ale i Slovenskú republiku je to významné medzinárodné 

uznanie. Základnými podmienkami pre vstup do IRG je nezávislosť regulátora, aplikovanie 

európskej legislatívy a liberalizovaný telekomunikačný trh. 

     Úrad sa v roku 2002 podieľa na práci väčšiny pracovných skupín Európskeho komunikačného 

výboru (ECC) a to predovšetkým v skupinách pre frekvenčný meneţment (FM), pre prípravu 

svetovej rádiokomunikačnej konferencie (CPG) a v skupine pre kompatibilitu sluţieb a zariadení 

(SE). Zástupca úradu uţ druhý rok predsedá pracovnej skupine Viedenskej dohody, ktorej členmi je 

17 štátov a ktorá sa zaoberá koordináciou frekvencií pre pevnú a pozemnú pohyblivú sluţbu. Ďalší 

zástupca úradu je členom pracovnej skupiny CPG, ktorej úlohou je príprava svetovej 

rádiokomunikačnej konferencie. Konferencia sa bude konať budúci rok v Ţeneve. TÚ SR sa ďalej 

podieľa na práci výboru pre rádiové spektrum Európskej komisie, TWG – HCM v rámci dohody 

Viedeň – Berlín 2000, Dunajskej komisii a Rainwat v otázkach rádiovej prevádzky na 

vnútrozemských tokoch a je členom pracovných skupín, zaoberajúcich sa digitálnym rozhlasovým 

vysielaním (DAB, DVB). Okrem týchto aktivít TÚ SR inicioval bilaterálne a multilaterálne 

rokovania so zahraničnými regulátormi.  

  

Spolupráca so správami spojov susedných štátov 

 

     V roku 2002 sa TÚ SR v rámci spolupráce so správami spojov susedných štátov zameral na  

prípravu podkladov pre udelenie licencií na poskytovanie telekomunikačných činností, ktoré sú 

podmienené vyuţívaním frekvenčného spektra. Pripravované podklady sa týkali licencií na 

zriaďovanie a prevádzkovanie infraštruktúry mobilných sietí v pásme 29 GHz,  licencií na prístupové 

siete v pásme 3,5 GHz, ako aj dohody, ktoré majú zjednodušiť postupy medzi telekomunikačnými 

operátormi v susedných krajinách. Okrem toho úrad rokoval s administráciami Českej republiky, 

Maďarska a Rakúska o zavádzaní digitálnej pozemskej televízie a k preplánovaniu plánu Stockholm 

61. 
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     V roku 2002 bol ukončený vyše dva roky trvajúci proces, zameraný na uzatvorenie dohôd 

s administráciami susedných štátov, ktorými majú byť maximálne zjednodušené postupy operátorov 

pri zriaďovaní a prevádzkovaní telekomunikačných sietí.  

 

Prehľad dohôd uzatvorených v roku 2002: 

 

 Bratislava - Dohoda medzi správami CZE, D, H, POL, SVK, UKR o frekvenčnej koordinácii 

pre pevné prístupové siete (FWA) v pásme 26 GHz, 

 Bratislava - Dohoda medzi správami AUT, CZE, H, POL SVK, SLO, UKR o frekvenčnej 

koordinácii pre pevné prístupové siete (FWA) v pásme 3,5 GHz, 

 Bratislava - Dohoda medzi správami AUT, CZE, H, POL, SLO, SVK, UKR o frekvenčnej 

koordinácii pre pevné prístupové siete (FWA) v pásme 29 GHz, 

 Mainz - Dohoda medzi správami CZE, D, POL SVK, ktorou sa upravujú vzťahy medzi 

operátormi rádiokomunikačných sietí, 

 Bratislava - Dohoda medzi správami H, POL, SVK, UKR, ktorou sa upravujú vzťahy medzi 

operátormi rádiokomunikačných sietí, 

 Mainz - Dohoda medzi správami CZE, D, POL SVK o hraničnej koordinácii UMTS/IMT-

2000 systémov, 

 Bratislava - Dohoda medzi správami H, POL, SVK, UKR o hraničnej koordinácii 

UMTS/IMT-2000 systémov, 

 Bratislava – Dohoda medzi správami  AUT, SVK a výmene dát o základňových staniciach 

GSM 900 a 1800, 

 Bratislava – Dohoda medzi správami H, SVK, UKR a výmene dát o základňových staniciach 

GSM 900 a 1800, 

 Wroclaw - Dohoda medzi správami  CZE, D, POL, SVK a výmene dát o základňových 

staniciach GSM 900 a 1800, 

 Wroclaw - Dohoda medzi správami CZE, POL, SVK o frekvenčnej koordinácii v pásmach  

880 – 890/ 925 – 935 MHz  (E-GSM), 

 Wroclaw - Dohoda medzi správami CZE, POL, SVK o frekvenčnej koordinácii v pásmach  

890 – 915/ 935 – 960 MHz (GSM), 

 Wroclaw - Dohoda medzi správami CZE, POL, SVK o frekvenčnej koordinácii v pásmach  

876 – 880/ 921 – 925 MHz  (GSM-R), 

 Wroclaw - Dohoda medzi správami CZE, POL, SVK o frekvenčnej koordinácii v pásmach  

410 – 420/ 420 –430 MHz,  

 Wroclaw - Dohoda medzi správami CZE, D, POL, SVK týkajúca sa rozdelenia prednostných 

frekvencií v pásmach 380 –385/390 – 395 MHz pre digitálne pozemné pohyblivé systémy pre 

záchranné sluţby. 

 

Ostatné aktivity: 

 

     Telekomunikačný úrad SR sa zúčastňoval na práci technických normalizačných komisií TNK č. 

41 Telekomunikácie, TNK č. 80 Rádiokomunikácie a TNK č. 34 Elektromagnetická kompatibilita  

(EMC). Úrad sa ďalej podieľal na práci ECC (Electronic Communication Commitee) v oblasti 

číslovania (Project Team of Numbering) a na práci Výboru pre posudzovanie zhody a trhový dohľad 

v telekomunikáciách - TCAM (Telecommunication Conformity Assesment and Market Surveillance 

Committee). V rámci prípravy na zapracovanie nového regulačného rámca do slovenskej legislatívy 

sa úrad aktívne zúčastnil na zasadaniach Výboru pre poskytovanie otvoreného prístupu k sieťam 

Európskej komisie (neskôr premenovaný na Výbor pre komunikácie), ktorý sa zaoberá otázkami 

implementácie nového regulačného rámca do národnej legislatívy. TÚ SR sa ďalej zúčastnil na 
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workshopoch organizovaných Technical Assistance Information Exchange Office (TAIEX) 

v spolupráci s Independent Regulators Group (IRG) a DG Information society, ktoré sa zaoberali 

otázkami spojenými s liberalizáciou telekomunikačného trhu. V súvislosti s riešením otázok 

spojených s univerzálnou sluţbou a poučením sa na vývoji v susedných krajinách navštívili 

zodpovední zamestnanci úradu Český telekomunikačný úrad.  

 

4.  Rozpočet Telekomunikačného úradu SR na rok 2002 
 

 

Rozpis záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2002 
 

Ukazovateľ  v tis. Sk rok 2001 rok 2002 

Príjmy 250 000 4 750 000  
Beţné výdavky (600) 72 012 81 179 
z toho: mzdy, platy (610) 34 061 43 329 

Obstarávanie kapitálových aktív (710) 52 000 5 000 
z toho: - systémové výdavky (č.ú. 916) 8 446 1 300 

výdavky na beţnú inv. činnosť (č.ú. 043) 43 554 3 700 

  

 

Rozpočtové opatrenia v roku 2002 (v tis. Sk) 
 
 
1) Listom MDPT SR č.j. 1071-200/2002 zo dňa 20.12.2002 

„Rozpočtové opatrenie č. 7, upravuje záväzný ukazovateľ príjmy“ 

  

 zníţilo: 

 príjmy zo  4 750 000 000.- Sk 

            príjmy na  3 352 506 000.- Sk  

            príjmy o                                                   -1 397 494 000.- Sk     

 

2) Listom MDPT SR č. j. 316 - 410/2002 zo dňa 3.04.2002 

„Rozpočtové opatrenie č.3 na zabezpečenie úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu 

na rok 2002 pre TÚ SR“ ( Spolufinancovanie projektu PHARE “Reforma regulačného rámca 

v telekomunikáciách“). 

 

  zvýšilo: 

                  bežné výdavky (600) + 33 160.- Sk 

                  kapitálové výdavky  (700) o  + 11 983.- Sk 

 

 

 

3) Listom MDPT SR č. j. 817/200-2002 zo dňa 5.11.2002 

Povolenie presunu finančných prostriedkov zo spolufinancovania PHARE vo výške 1 058 tis. 

Sk  

 

  presun: 

                  beţná investičná činnosť (043) -  1 058 000.- Sk 

                  systémové výdavky (916)   + 1 058 000.- Sk 



 21 

 

4) Listom MDPT SR č. j. 923/200-2002 zo dňa 21.11.2002 

Povolenie presunu finančných prostriedkov  vo výške 1 021 tis. Sk v rámci kapitálových 

výdavkov (700) 

 

  presun: 

                  Kapitálové výdavky (700)  5 000 000.- Sk 

                  z toho: na beţnú investičnú činnosť (043)  3 979 000.- Sk 

                              systémové výdavky (916)  1 021 000.- Sk 

 

5) Listom MDPT SR č.j. 970-200/2002 zo dňa  22.11.2002 

„Rozpočtové opatrenie MF SR č. 22, ktorým sa viaţu záväzné ukazovatele, MDPT SR na rok 

2002“. 

 

 zníţilo: 

 kapitálové výdavky (710) o - 71 668.- Sk 

 

 

6) Listom MDPT SR č. j. 1000/200-2002 zo dňa 29.11.2002, na základe prehodnotenia beţných 

prostriedkov TÚ SR č. j. 11116/2002, vrátil TÚ SR z poloţky (610) Mzdy a platy – 1 900 tis. 

Sk a z poloţky (620) poistné a odvody 717 tis. Sk, Spolu (600) 2 617.-Sk. Rozpočtové 

opatrenie č. 21. 

 zníţilo: 

             bežné výdavky (600)    - 2 617 000.- Sk 

                  z toho: mzdy a platy (610)    - 1 900 000.- Sk 

                              poistenie a odvody (620)    -    717 000.- Sk 

    

Úprava záväzných ukazovateľov: 

  bežné výdavky (600)  114 339 000.- Sk 

                  z toho: mzdy a platy (610)    42 581 000.- Sk 

 

 

7) Listom MDPT SR č. j. 1074/200-2002 zo dňa 27.12.2002, na základe rozpočtového opatrenia 

MF č. 26, upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne: 

 

presun: 

                  bežné výdavky (600) -  2 100 000.- Sk 

                  kapitálové výdavky  (700) o  + 2 100 000.- Sk 

 

 

Rozpočet TÚ SR v roku 2002 bol s konečnou platnosťou upravený: 
 

 

Ukazovateľ  v tis. Sk rok 2001 rok 2002 

Príjmy 250 000 3 352 506 

Beţné výdavky (600) 72 012 78 562 

z toho: mzdy, platy (610) 34 061 40 681 

Obstarávanie kapitálových aktív (710) 52 000 4 928 

z toho: - systémové výdavky (č.ú. 916) 8 446 1 021 

- výdavky na beţnú inv. činnosť (č.ú. 043) 43 554 3 907 
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Beţné výdavky  PHARE (600) 0 31 060 

Kapitálové výdavky PHARE (710) 0 14 083 

Beţné výdavky + PHARE 0 109 622 

Kapitálové výdavky + PHARE 0 19 011 

 

 

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2002 

 

Bežné výdavky – čerpanie výdavkového účtu TÚ SR podľa jednotlivých podpoloţiek podľa platnej 

rozpočtovej klasifikácie: 

 

Názov poloţky, podpoloţky                       Upravený 

rozpočet/limit 

v tis.Sk 

Čerpanie v Sk Čerpanie v % 

610  mzdy, platy 40 681 40 318 180 99,1 

620  poistné a príspevky do 

     zdravotných poisťovní                     

15 468                   13 981 344           90,40 

630  tovary a ďalšie služby             21 665 21 665 562,58                      100,00      

631 cestovné výdavky 3 057                 3 056 830,88 99,99 

632 energia, voda, komunikácie 3 395 3 394 517,27                 100,00 

633 materiál a dodávky 5 956 5 953 656,28 99,97 

634 dopravné 2 173 2 172 964,96 99,99 

635 rutinná a štandartná údrţba 1 267 1 274 090,76                             100,56                 

636 nájomné 2 338 2 338 295,61 100,00 

637 ostatné sluţby 3 479 3 475 206,86 99,90 

640  bežné transféry 748 672 192,00 89,87 

(príplatok k nemocenskému)                200 130 675,00 65,34                                     

(odchodné zamestnancom)                    548 541 517,00                               98,82 

600  bežné výdavky 78 562 76 464 057,58 97,33 

637  ostatné služby PHARE                   31 060 31 968 900,00 107,03 

600 bežné výdavky + PHARE               109 622   108 432 957,58 98,91 

 

      Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v roku 2002 obdrţal od MDPT SR limit bežných 

výdavkov  vo výške 81 179 tis. Sk. Úrad hospodáril úsporne a tak  mohol v decembri vrátiť limit 

beţných výdavkov - mzdy  vo výške 1,9 mil. Sk a odvody vo výške 717 tis. Sk, spolu 2 617 tis. Sk, 

Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. 

  Celkový rozpočet beţných výdavkov spolu s prostriedkami spolufinancovania PHARE úrad 

čerpal na 98,91 %, čo predstavuje čerpanie niţšie o 1 189 043,- Sk. 

 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2002 

 

Kapitálové výdavky                             Rozpočet v tis. Sk Čerpanie v tis. Sk Čerpanie v % 

Kapitálové výdavky                             4 928 4 927 99,9 

z toho: nákup software 136 136 100,0 

- nákup doprav. prostriedkov 1821 1821 100,0 

- nákup meracej techniky – sys. 1021 1021 100,0 

- nákup meracej techniky                        708 707 99,9 

rekonštrukcia a modernizácia 1242 1242 100,0 
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Kapitálové výdavky Telekomunikačného úradu boli celkovo čerpané na 99,9 %. 

 

 

Spolufinancovanie PHARE                         Rozpočet v tis. Sk Čerpanie v Sk Čerpanie v % 

Kapitálové výdavky PHARE 14 083 11 943 563,10 84,81 

Z toho - nákup výpočtovej 

techniky 

7 100 4 960 563,40 69,87 

- nákup meracej techniky 6 983 6 983 000,00 100,0 

 

Vysoké šetrenie vyplýva z toho, ţe rozpočtové opatrenie sme obdrţali z MDPT SR 27.12.2002, 

kde sme presunuli z beţných výdavkov PHARE do kapitálových výdavkov PHARE 2 100 tis. Sk, 

ktoré sa uţ nedali zrealizovať. 

 

 

Kapitálové výdavky – osobitný účet   

 

Mimorozpočtové prostriedky          Rozpočet v tis. Sk Čerpanie v Sk Čerpanie v % 

Kapitálové mimorozpočtové                 14 594     13 200 997,70 90,45 

Z toho: software 1 101 1 110 729,30 99,98 

- nákup budovy 5 000 5 000 000,00 100,0  

- nákup nábytku 234 233 809,10 99,92 

- nákup výpočtovej techniky 3339 2 955 851,10 88,52 

- telekomunikačná  technika 250 191 696,00 76,68 

- nákup meracej a monitor. tech. 622 620 634,80 99,78 

- rekonštrukcia a moder. stavieb 4248 3 243 334,90                           76,34 

 

 

Príjmový účet za rok 2002 
 

Názov poloţky Upravený rozpočet v tis. Sk Plnenie v Sk Plnenie v % 

nedaňové príjmy 3 352 506 3 384 470 891,16 100,95 

 

  

Príjmový účet – príjmy členené podľa druhov činností k 31.12. 2002 

 

skúšky operátorov 10 008,- Sk 

rádioamatér. sluţby 5 500,- Sk 

R a TV vysielače 144 025,- Sk 

pozemná pohyblivá sluţba na spol. frekvenciách 110 885 830,19  Sk 

pevná a druţicová sluţba 1 878 715,- Sk 

rádiostanice -  staré číslovanie 153 804 499,86 Sk 

osobitné povolenia 89 542,50 Sk 

spolu za správu frekvencií 266 818 120,55 Sk 

licencie UMTS   2 998 000 000,- Sk 

licencie ostatné 83 638 960,- Sk 

audio textové sluţby 246 566,90 Sk 

číslovanie 2 877 072,42Sk 

spolu za reguláciu a certifikáciu 3 084 762 599,32 Sk 
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30 % z pokutového účtu 9 557 006,80 Sk 

70 % z pokutového účtu – osobitné pouţitie 22 407 664,65 Sk 

predaj doprav. prostriedkov 126 431,00  Sk 

nájomné 53 056,00 Sk 

úroky z účtov 21 954,36 Sk 

úroky z omeškania 93 037,42 Sk 

ostatné platby 631 021,06 Sk 

spolu: 32 890 171,29  Sk 

 

  

Príjmy Telekomunikačného úradu SR  

v roku 2002 boli celkom:                                                                          3 384 470 891,16 Sk 

 

    Rozpočet príjmov bol v decembri rozpočtovým opatrením MF zníţený o 1 397 494 000,- Sk. Táto 

úprava bola na základe skutočnosti, ţe v rozpočte príjmov sa uvaţovalo pri udeľovaní UMTS licencii 

s troma operátormi, z ktorých kaţdý mal zaplatiť cca 1,5 mld. Sk, t.j. cca 4,5 mld. Sk celkom. Za 

licencie UMTS zaplatili úhradu len spoločnosti Orange Slovensko a Eurotel. Z uvedeného dôvodu 

vznikol sklz v rozpočte 1,5 mld. Sk. 

    Oproti upravenému rozpočtu roku 2002 úrad prekročil príjmy o 31 964 891,16 Sk. 

     

   Okrem príjmov uvedených v horeuvedenom prehľade telekomunikačný úrad časť svojich príjmov 

vyberá aj v kolkoch, ktoré sa priamo do príjmov úradu nezapočítavajú, nakoľko sa dostávajú do 

štátneho rozpočtu ako trţby z predaja kolkov. Tieto trţby sa mesačne odvádzajú daňovému úradu 

a v roku 2002 predstavovali sumu 3 254 485,45 Sk. 

 

 

Vývoj príjmov TÚ SR za roky 
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5.  Personálne otázky 
 

     V nadväznosti na nový zákon o telekomunikáciách a zákony o štátnej a verejnej sluţbe, úrad 

v roku 2002 vypracoval organizačnú štruktúru na 232 funkčných miest, z toho 191 v štátne sluţbe 

a 41 vo verejnej sluţbe. 

 
 

Stav zamestnancov 
 

Priemerný evidenčný stav zamestnancov v roku 2002 bol 188. Fyzický stav k 31.12.2002 bol 

186 zamestnancov, z toho 158 zamestnancov v štátnej sluţbe a 28 zamestnancov vo verejnej sluţbe. 

Na úrade pracovalo k 31.12.2002 83 ţien, z toho 15 ţien vo vedúcich funkciách, 3 zamestnankyne 

boli na ďalšej materskej dovolenke. 

103

83

Muži Ženy

 

Prehľad obsadenosti nosných odborov k 31.12. 2002 

 

odbor 
plán zamestnancov 

(bez administratívy) 

skutočný stav 

zamestnancov (bez 

administratívy) 

odbor správy frekvenčného spektra 25 18 

odbor technickej regulácie 5 4 

odbor ekonomickej regulácie 7 3 

odbor certifikácie 6 4 

odbor štátneho dohľadu 117 104 

odbor telekomunikačných a informačných 

technológií 
6 3 

odbor vonkajších vzťahov 5 3 

ostatné zloţky úradu (vedenie, OÚ, odbor 

ekonomiky a správy, odbor kontroly, právny 

odbor, administratíva a pod.) 

61 47 

spolu 232 186 
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       Ako vyplýva z prehľadu obsadenosti jednotlivých odborov, úrad nemá dostatok vysokoškolsky 

vzdelaných odborníkov v oblastiach správy a ochrany frekvenčného spektra, technickej regulácie, ale 

aj v ďalších odboroch. Prvoradou úlohou úradu v roku 2003 je preto personálne posilniť uvedené 

odbory. Túto úlohu uţ v roku 2002 začal úrad riešiť v súlade so zákonom o štátnej sluţbe, no 

nakoľko sa uskutočňovanie výberových konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest 

prostredníctvom Úradu pre štátnu sluţbu iba rozbieha, úrad rieši túto situáciu uzatváraním dočasných 

štátnozamestnaneckých pomerov. 

 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12. 2002 

89

90

6 1

VŠ ÚSO

SŠ ZV

 
 

Vzdelanostná štruktúra  Počet % 

 vysokoškolské vzdelanie    89 47,8 

 úplné strednoškolské vzdelanie  90 48,4 

 stredoškolské vzdelanie  6 3,2 

základné vzdelanie 1 0,6 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov: 
 

     V roku 2002 zabezpečoval úrad zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov uskutočňovaním 

odborných školení v oblasti telekomunikácií, práva, výpočtovej techniky a zabezpečením jazykovej 

výučby. 

     Pre rok 2003 plánuje úrad zabezpečiť školenie zamestnancov v zmysle zákona o štátnej sluţbe 

a pripraviť ich na skúšky pri prechode z dočasnej štátnej do stálej štátnej sluţby. Úrad plánuje 

prispieť časťou nákladov na jazykové vzdelávanie štátnych zamestnancov v súlade s nariadením 

Úradu pre štátnu sluţbu a potrebami úradu pri zabezpečovaní integrácie Slovenskej republiky do EÚ 

a medzinárodných telekomunikačných orgánov a organizácií. 

     V oblasti miezd úrad dodrţal stanovený rozpis záväzného limitu pouţitia mzdových prostriedkov 

a ich čerpanie predstavovalo 99,24 % ročného plánu.  

     V oblasti personálnej a mzdovej práce úrad splnil aj všetky úlohy vyplývajúce z uzavretej 

kolektívnej zmluvy na rok 2002.  
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Organizačná štruktúra Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

6.  Ciele Telekomunikačného úradu SR a prehľad ich plnenia  

 
     Telekomunikačný úrad SR v zmysle schváleného štatútu podlieha NR SR a vo svojej činnosti sa 

opiera predovšetkým o schválenú telekomunikačnú politiku a zákon o telekomunikáciách. 

     Hlavným cieľom TÚ SR v hodnotenom období bolo vytváranie podmienok spravodlivého 

konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu. Vzhľadom na nedokonalosti zákona 

o telekomunikáciách nebolo moţné splniť tento cieľ v plnej miere. Napríklad platnosť ustanovenia 

zákona, ktoré hovorí o povinnosti viesť oddelené účtovanie nákladov a výnosov za telekomunikačné 

sluţby, platí aţ od januára 2003, čo neumoţňovalo regulovať cenu za volania na čísla 019xy 

(internet) a zmeniť spôsob regulácie cien za rádiokomunikačné sluţby. 

 
Sekretariát predsedu a vedúceho 

sluţobného úradu 
Odbor štátneho dohľadu 

Odbor štátneho dohľadu 

Bratislava 

Odbor štátneho dohľadu 

Banská Bystrica 

Odbor štátneho dohľadu 

Košice 

 
Odbor štátneho dohľadu 

Nitra 

Odbor štátneho dohľadu 

Prešov 

Odbor štátneho dohľadu 

Trenčín 

Odbor štátneho dohľadu 

Trnava 

Odbor štátneho dohľadu 

Ţilina 

Odbor správy frekvenčného spektra 
 

 Odbor certifikácie 
 

Odbor ekonomickej regulácie 
 

 

Odbor technickej regulácie 
 

Odbor telekomunikačných  

a informačných technológií                                            

Osobný úrad 
 

Odbor vonkajších vzťahov 
 

Odbor právny 
 

PREDSEDA 
                             

 

 

Vedúci sluţobného úradu 
      

PODPREDSEDA 
 

 

Odbor ekonomiky a správy 
 

 

Odbor mimoriadnych situácií, BOZP 
a DAM 

 

Odbor kontroly 
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     Telekomunikačnému úradu SR sa úspešne podarilo realizovať všetky činnosti podľa 

harmonogramu projektu PHARE 9913.03, ktorého cieľom bola reštrukturalizácia úradu a zlepšenie 

frekvenčného managementu a monitoringu frekvenčného spektra zavedením najnovšieho software 

a hardware pre uvedené oblasti vo výške 1 milión EUR, čím bol úrad vybavený technikou 

kompatibilnou s krajinami EÚ.  

     Úrad úspešne zrealizoval výberové konania na druhého poskytovateľa sluţieb retransmisie 

rozhlasových a televíznych programov prostredníctvom MMDS v Košiciach a v Bratislave. Drţitelia 

licencie sa stali konkurentom pre doteraz jediného poskytovateľa sluţieb retransmisie rozhlasových 

a televíznych programov prostredníctvom MMDS v Košiciach a v Bratislave a zároveň aj 

nepriamym konkurentom pre poskytovateľov sluţieb "káblovej televízie". 

     TÚ SR v roku 2002 podľa stanoveného cieľa vydal dve licencie UMTS a jednu kombinovanú 

licenciu GSM a UMTS pre tretieho mobilného operátora. Drţiteľ kombinovanej licencie nezaplatil 

ani prvú časť úhrady a tak mu úrad licenciu odňal. Z uvedeného dôvodu napokon tretí mobilný 

operátor nevstúpil na trh.  

     V súvislosti s ukončením monopolu Slovenských telekomunikácií v poskytovaní verejnej 

telefónnej sluţby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete TÚ SR zverejnil nový 

číslovací plán a vydal dvanásť celoslovenských a jednu regionálnu licenciu pre alternatívnych 

poskytovateľov tejto sluţby, čím splnil stanovený cieľ. 

     Podľa zákona o telekomunikáciách majú poskytovatelia verejnej telekomunikačnej sluţby 

povinnosť viesť od 1.1.2003 vo svojom účtovníctve oddelene náklady a výnosy z poskytovania 

verejnej telekomunikačnej činnosti. TÚ SR predbeţne neschválil Slovenským telekomunikáciám 

návrh účtovného systému. Vzhľadom na zloţitosť a komplexnosť tejto problematiky, ako aj 

vzhľadom na nedostatočné personálne vybavenie úradu nebol v tejto oblasti dosiahnutý ţelaný 

pokrok.    

     Ani v roku 2002 sa nepodarilo vyriešiť otázku oddelenia rozpočtovej kapitoly TÚ SR od 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Telekomunikačný úrad SR je v súčasnosti ešte 

stále financovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva.      

      

 

7.  Hodnotenie a analýza vývoja Telekomunikačného úradu SR v roku 2002  

 
      Od polovice roku 2002  TÚ SR má novú organizačnú štruktúru. Vznikol veľmi dôleţitý  odbor 

ekonomickej regulácie, ktorý v súvislosti s nadchádzajúcou liberalizáciou telekomunikačného trhu 

SR rieši vzájomné vzťahy medzi operátormi v ekonomických otázkach prepojenia, významného 

postavenia na trhu, oddeleného účtovníctva, univerzálnej sluţby ako aj vykonávať cenovú reguláciu 

za poskytované telekomunikačné sluţby. 

     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. Nakoľko sa uskutočňovanie výberových konaní na obsadenie 

štátnozamestnaneckých miest prostredníctvom Úradu pre štátnu sluţbu iba rozbieha, úrad rieši túto 

situáciu uzatváraním dočasných štátnozamestnaneckých pomerov. 

     Pozitívne hodnotíme spoluprácu s Radou pre vysielanie a retransmisiu a Protimonopolným 

úradom SR. Úrad dlhodobo spolupracuje s Radou v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania 

a retransmisie. V roku 2002 TÚ SR podpísal s PMÚ SR dohodu o spolupráci, ktorá posilní 

spoluprácu a urýchli rozhodovací proces oboch štátnych orgánov. 

     Napriek problémom TÚ SR dosiahol veľmi dobré ekonomické výsledky, čo je zvýraznené 

v kapitole 5 v grafe „Vývoj príjmov TÚ SR za roky 1999- 2002“, kde je niekoľkonásobné zvýšenie 

príjmov v roku 2002 oproti roku 1999 (počas platnosti starého zákona o telekomunikáciách). 
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     Telekomunikačný úrad SR 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 telekomunikačnom trhu a rozhoduje o regulácii cien, čím simuluje konkurenčné 

prostredie. Tieto činnosti vytvárajú tlak na telekomunikačné podniky, ktorého výsledkom sú 

kvalitnejšie sluţby pre občanov za konkurenčné ceny, 

c) represívny – vykonáva štátny dohľad. V prípade, ţe 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. 

 

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

Telekomunikačného úradu SR na rok 2002“. 

     Jednoznačne bude potrebné zmeniť spôsob financovania TÚ SR. V prvom rade úrad musí byť 

financovaný oddelene od rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, aby 

sa dosiahla úplná nezávislosť úradu ako regulátora v telekomunikáciách. Z dôvodu zatraktívnenia 

práce v úrade pre vrcholových odborníkov bude potrebné zmeniť odmeňovanie zamestnancov úradu, 

napr. vznikom miest strategického významu, na ktorých budú zamestnanci vďaka osobitnému 

príplatku lepšie ohodnotení.  

     Telekomunikačný úrad SR je od januára 2003 plnohodnotným členom Skupiny nezávislých 

regulačných úradov telekomunikácií krajín EÚ (tzv. IRG). Pre TÚ SR je to významné medzinárodné 

uznanie, ktorého sa dočkal spolu s ďalšími deviatimi regulátormi z krajín, ktoré plánujú vstúpiť do 

Európskej únie v roku 2004. IRG má 11 pracovných skupín, ktoré riešia aplikáciu jednotlivých 

postupov v rôznych oblastiach regulácie telekomunikačného trhu v rámci EÚ, ako napr. určenie 

významného vplyvu, regulácia prepojovacích poplatkov a pod. Úrad bude tieto postupy uplatňovať 

na území Slovenskej republiky. Úrad sa stal taktieţ členom Európskej skupiny regulátorov (ERG) so 

štatútom pozorovateľa. Táto skupina vznikla rozhodnutím Európskej komisie ako jej poradný orgán 

v oblasti implementácie nového regulačného rámca do praxe. 

 

 

8.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov Telekomunikačného úradu SR 
 

     Výstupy Telekomunikačného úradu SR sú určené nasledovným skupinám uţívateľov: 

 

a) vydávanie licencií  - všetky právnické a fyzické osoby 

 

Sú to: 

          - zriaďovatelia a prevádzkovatelia telekomunikačných zariadení, 

          - poskytovatelia telekomunikačných sluţieb, 

          - zriaďovatelia a prevádzkovatelia telekomunikačných sietí;  

 

b) vydávanie povolení na prevádzku rádiových zariadení – všetky fyzické a právnické osoby 

 

Sú to: - drţitelia individuálnych povolení, 

          - drţitelia typových povolení, 

          - drţitelia osobitných povolení, 

          - drţitelia amatérskych povolení; 
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c) 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 I,  

- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby II,  

- všeobecné osvedčenie operátora námornej pohyblivej sluţby,  

- obmedzené osvedčenie operátora námornej pohyblivej sluţby,  

- všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú sluţbu,  

- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú sluţbu,  

- osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu,  

- osvedčenie operátora amatérskych staníc.  

d) vydávanie rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti vybraných telekomunikačných 

zariadení – prevádzkovatelia, výrobcovia a distribútori uvedených zariadení. 

Vybrané telekomunikačné zariadenia sú: 

 

a)  telekomunikačné zariadenia, ktoré sú súčasťou verejnej telekomunikačnej siete, 

b) koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré sa priamo alebo nepriamo pripájajú na koncové body 

verejnej telekomunikačnej siete, 

c) rádiové zariadenia a antény okrem zariadení amatérskej rádiokomunikačnej sluţby. 

 

e) rozhodnutia o regulácii cien – cez poskytovateľov telekomunikačných sluţieb majú dopad na 

celú verejnosť, 

                                                                                                    

f) štátny dohľad – dohľad nad telekomunikačným trhom (operátori, distribútori, uţívatelia). 

 

              Štátny dohľad zahŕňa: 

 

 kontrolu plnenia povinností a podmienok ustanovených zákonom č.195/2000 o 

telekomunikáciách alebo podmienok určených v licencii drţiteľmi licencií na zriaďovanie 

a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a na poskytovanie verejných             

telekomunikačných sluţieb, 

 kontrolu technického stavu telekomunikačných zariadení a vedení verejných 

telekomunikačných sietí, 
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 nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore 

s podmienkami ustanovenými zákonom alebo určenými v licencii, 

 ukladanie pokút a prejednávanie priestupkov, 

 ochranu proti rušeniu. 

 

     Percentuálny podiel uţívateľov nie je moţné presne určiť ani odhadnúť. 

 

 

V Bratislave, 28. februára 2003. 

 

 

 

 

Ing. Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 


