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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: Do 4. decembra 2008 Mgr. Branislav Máčaj. Od 12. februára 2009 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 2008: Ing. Nataša Svobodová – riaditeľka kancelárie 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 2008 
 

     Hlavnými činnosťami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „TÚ SR“, resp. 

„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 v roku 2008 
 

     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 platnom znení 

(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 elektronických komunikácií. 

 

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

zákona 

 

a) vykonáva reguláciu, pričom regulácia je  

1. utváranie podmienok na vznik a udrţiavanie konkurenčného prostredia na trhu, 

2. určovanie podmienok na poskytovane sietí a sluţieb, 

3. regulácia súťaţe na relevantnom trhu v oblasti elektronických komunikácií,  

4. správa čísel a frekvencií, 
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5. regulácia cien napr. prístupu a univerzálnej sluţby. 

 

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

orgánov, 

c) spolupracuje s ministerstvom 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 tohto zákona,  

g) vydáva Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, 

h) zabezpečuje svoje 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 vyuţívanie 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   
 

     V 1. polovici roku 2006 boli na Regionálnej rádiokomunikačnej konferencii (RRC 06 v Ţeneve) 

definitívne určené frekvencie na začatie pravidelného vysielania digitálneho pozemského 

rozhlasového a televízneho vysielania (T-DAB a DVB-T) pre Slovenskú republiku. Dňa 31. mája 

2007 nadobudol účinnosť zákon o digitálnom vysielaní, podľa ktorého v roku 2008 TÚ SR vydal 

všeobecne záväzný právny predpis, ktorým úrad určil podmienky prechodu z analógového na 

digitálne vysielanie. TÚ SR v prvej polovici roku 2009 zrealizuje výberové konanie na 

prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, ktoré sú podľa zákona ekonomicky viazané a výberové 

konanie na prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu. TÚ SR bude podľa poţiadavky a moţností 

prideľovať kanály aj pre miestne multiplexy.   

     Úrad ďalej v roku 2009 zmení všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa stanovujú 

podrobnosti pri zabezpečení prenositeľnosti čísla. Zámerom je skrátenie lehôt na prenesenie čísla a 

odstránenie potencionálnych bariér, ktoré môţu záujemcov o prenesenie čísla odrádzať.  

     Ďalšou dôleţitou úlohou bude realizácia verejnej diskusie o vyuţití frekvencií, ktoré sa uvoľnia 

pri prechode z analógového na digitálne terestriálne televízne vysielanie tzv. digitálna dividenda. Nie 

menej dôleţitou úlohou bude rozhodnúť o spôsobe výpočtu prepojovacích poplatkov, ktoré si 

vzájomne účtujú mobilní operátori. V neposlednom rade TÚ SR v roku 2009 zrealizuje cca dve 

desiatky výberových konaní na frekvencie FWA 10 GHz so zámerom podpory rozvoja 

širokopásmového internetu a ďalších sluţieb na lokálnej úrovni. 

     TÚ SR bude ďalej aj v nasledujúcich rokoch preverovať plnenie uloţených povinností 

významnými podnikmi a pokračovať v  opakovaných analýzach relevantných trhov. Podľa 
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výsledkov analýzy, t.j. stavu súťaţe uloţené povinnosti ponechá v platnosti, rozšíri ich, zmení alebo 

zruší.   

     Pretrvávajúcim zámerom úradu je jeho finančná nezávislosť. Personálna nezávislosť bola uţ 

v minulosti zabezpečená. TÚ SR by mal byť ústredný orgán štátnej správy s potrebným finančným 

zabezpečením pre svoju činnosť, alebo by mal byť právnickou osobou zriadenou zákonom, na ktorú 

by boli prenesené jeho doterajšie práva a povinnosti. V budúcnosti by mal byť úrad financovaný z 

úhrad za čísla, frekvencie a na základe presných kritérií z osobitných poplatkov poskytovateľov 

elektronických komunikačných sluţieb. Takýto spôsob financovania by zabezpečil úplnú 

nezávislosť. 
 

 

 

3.  Činnosti úradu v roku 2008 

 
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických 

komunikácií vykonával činnosti, ktoré mu vyplývali zo zákona o elektronických komunikáciách. 

Medzi jeho hlavné činnosti patrili: výkon regulácie, zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v 

oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov, správa frekvenčného spektra, 

štátny dohľad v elektronických komunikáciách a ukladanie 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  

 

Odporúčaním 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 (ďalej len „revidované odporúčanie“) sa navrhuje 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, uplatniť 

trojkriteriálny test na účely posúdenia, či na základe 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 stanovuje, 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 tento trh nemá byť určený 

ako trh podliehajúci ex ante regulácii. 
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V roku 2008 úrad, v súlade s revidovaným odporúčaním komisie začal vykonávať trojkriteriálne 

testy na: 

- maloobchodných trhoch národných a medzinárodných volaní uskutočnených bytovými 

a nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete,  

- veľkoobchodnom trhu sluţby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti,  

- veľkoobchodnom trhu prenosu televízneho a rozhlasového vysielania koncovým uţívateľom.   

 

Na základe nariadenia Európskej komisie TÚ SR rozhodnutím vypustil zo zoznamu relevantných 

trhov určených pre reguláciu ex ante maloobchodný trh minimálny súbor prenajímaných okruhov, 

čím zrušil aj povinnosti, ktoré uloţil na tomto trhu. 

 

Úrad v priebehu roka 2008: 

 

1. vydal Oznámenia o výsledku II. kola analýzy na maloobchodných trhoch pripojenia bytových 

a nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete, ktorým ponechal v platnosti 

povinnosti, ktoré boli uloţené významnému podniku na základe výsledkov prvého kola 

analýzy bez zmien či doplnení,  

2. rozhodnutím doplnil povinnosti uloţené významnému podniku na základe výsledkov prvého 

kola analýzy na veľkoobchodnom trhu zostavenia volania v pevnej verejnej telefónnej sieti 

o povinnosť nákladovej orientácie a cenovej regulácie. Súčasne rozhodnutím uloţil Metódu 

kalkulácie cien za sluţby zostavenia volaní vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení 

(metóda FL-RAIC), na základe ktorej sa zníţili ceny za zostavenie volania v sieti 

významného podniku o cca 34 % (na úroveň cien ukončovania volaní) a dosiahli úroveň 

európskeho priemeru.  

3. ukončil prvé kolo analýz na veľkoobchodnom trhu prenosových častí prenajatých okruhov a 

zistil, ţe na tomto trhu je efektívna súťaţ a ani jeden z podnikov pôsobiacich na tomto trhu 

nemá významný vplyv. Úrad začal koncom roka národné konzultácie v danej veci.  

4. ukončil druhé kolo analýz na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých 

verejných mobilných telefónnych sieťach a koncom roka začal národné konzultácie. 

 

Významný podnik na veľkoobchodnom trhu zostavenia volania – Slovak Telekom, a.s. navrhol 

zmenu časových okien v referenčnej ponuke na prepojenie sietí v neprospech alternatívnych 

operátorov. TÚ SR dosiahol úpravu časových okien tak, aby boli akceptovateľné alternatívnymi 

operátormi.  

TÚ SR v priebehu roka 2008 opakovane analyzoval trh veľkoobchodného (fyzického) prístupu 

poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry (vrátane spoločného uvoľneného alebo úplného 

uvoľneného prístupu) na pevnom mieste a zakúpil adaptabilný model nákladov na kolokáciu 

(elektronický model pre kalkuláciu ceny za sluţbu kolokácie). Model vyuţije pri cenovej regulácii 

veľkoobchodného uvoľneného prístupu po ukončení druhého kola analýzy tohto veľkoobchodného 

trhu. TÚ SR súčasne pripravil návrh rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za sluţby 

kolokácie pre sluţbu sprístupnenia účastníckeho vedenia v sieti významného podniku. Podľa názoru 

úradu sa týmto vyrieši hlavný problém (cena kolokácie) alternatívnych operátorov.  

Najvyšší súd na základe ţaloby významného podniku zrušil druhostupňové rozhodnutie úradu vo 

veci určenia podniku s významným postavením a uloţenia povinností na veľkoobchodnom trhu 

širokopásmového prístupu a vec vrátil úradu na ďalšie konanie. Predseda TÚ SR vydal nové 

rozhodnutie vo veci. 

Po ukončení konzultácií na národnej a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa záverov druhého kola 

analýzy veľkoobchodného trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných sieťach 

navrhuje úrad uloţiť povinnosť nákladovej orientácie a cenovej regulácie všetkým trom mobilným 

operátorom pôsobiacim na trhu.  
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TÚ SR na ţiadosť spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. (ďalej len spoločnosť „Telefónica 

O2“) podľa § 75 odst. 2 Zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) koncom roka 2008 vstúpil do rokovaní o uzatváraní zmlúv 

o prepojení, začal konzultácie podľa § 10 zákona s mobilnými operátormi vo veci uloţenia 

povinnosti prepojenia podľa § 28 ods. 2 zákona.  

Úrad monitoroval veľkoobchodný národný trh medzinárodného roamingu a spolupracoval s EK 

pri kontrole dodrţiavania jej nariadenia o roamingu, ktorým EK zaregulovala veľkoobchodné 

a maloobchodné ceny roamingových volaní. 

 

V roku 2008 telekomunikační operátori neuzavreli ţiadne nové prepojovacie zmluvy.  

 

     TÚ SR v spolupráci s PRICE WATERHOUSE COOPERS vypočítal WACC – miera návratnosti 

vloţeného kapitálu pre telekomunikačný sektor, pre významné podniky na trhu (mobilní aj fixní 

operátori), ktorým bola určená povinnosť nákladovej orientácie a cenovej regulácie a pripravil návrh 

rozhodnutia. 

     Úrad spolupracoval s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky pri riešení regulácie súťaţe 

na maloobchodných trhoch pevných a mobilných sietí – maloobchodných cien, ktoré nie sú 

predmetom regulácie TÚ SR. 

     TÚ SR spracoval cenníky poplatkov za prepojenie sietí a maloobchodných cien sluţieb 

telekomunikačných operátorov a zverejnil ich na web stránke úradu.  

     V priebehu roka 2008 úrad ďalej spracoval zhodnotenie ţiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

o úhradu čistých nákladov na univerzálnu sluţbu z osobitného účtu univerzálnej sluţby. Ďalej začal 

verejné obstarávanie na úlohu „Vyčíslenie čistých nákladov na univerzálnu sluţbu“. 

 
 

 

Oblasť technickej regulácie 

 

Regulácia sietí a služieb 

 
      
     V roku 2008 bol zaznamenaný podstatný rozvoj v oblasti poskytovania hlasovej sluţby VoIP 

technológiou a tieţ v oblasti poskytovania komplexných balíčkov sluţieb „triple play“ – 

telefonovanie, internet a televízia. 

     Došlo tieţ k výraznému rozvoju v oblasti poskytovania širokopásmových sluţieb prostredníctvom 

DSL technológie, mobilných sietí, ale najmä na báze optickej infraštruktúry. S ohľadom na postupný 

rozvoj optických (všeobecne označované FTTx) prístupových sietí bude v nasledujúcom období 

potrebné prehodnotiť príslušné povinnosti významného podniku na veľkoobchodných trhoch 

fyzického a širokopásmového prístupu v rámci sietí novej generácie. 

     Koncom roku 2008 úrad zverejnil návrh Opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej 

republiky z ... 2009, č. O- 19/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti 

čísla. Hlavnými dôvodmi novelizácie pôvodného opatrenia boli skrátenie lehoty na prenesenie čísla, 

zavedenie jednotnej hlásky upozorňujúcej na moţnosť vyššej tarify pri volaní na prenesené číslo, 

určenie jednotného spoločného postupu podnikov so zreteľom na zabezpečenie nepretrţitého 

prístupu do lokálnej databázy prenášaných čísel kaţdého z podnikov a snaha zabezpečiť, aby cena za 

prenesenie čísla pre koncových uţívateľov nespôsobovala nezáujem o túto sluţbu.  

     Úrad vydal dňa  28. novembra 2008 pod č. O - 18/2008  novelu Opatrenia Telekomunikačného 

úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych 

automatov a sluţieb pre zdravotne postihnutých uţívateľov. V opatrení najmä s ohľadom na nárast 

penetrácie mobilnej telefónnej sluţby podstatne zníţil počty verejných telefónnych automatov (ďalej 
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len „VTA“) poskytovaných v rámci univerzálnej sluţby, najmä vo veľkých mestách. Zároveň určil 

povinnosť zavedenia jedného VTA v kaţdej obci a v prípade počtu 1 aţ 3 VTA v obci musí byť 

jeden VTA s bezbariérovým prístupom pre zdravotne postihnutých uţívateľov. 

 

     Povinnosť poskytovania univerzálnej sluţby je daná zákonom a to § 50 zákona č. 610/2003 Z.z. 

o elektronických komunikáciách. Zabezpečovať povinnosť univerzálnej sluţby bola uloţená 

Telekomunikačnou licenciou spoločnosti Slovenské telekomunikácie (dnes Slovak Telekom, a.s.) č. 

7961/2000 a rozhodnutím TÚ SR o rozklade č. 33/01/2006 zo dňa 4. apríla 2006. Na základe vyššie 

uvedených dokumentov a § 53 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách poţiadala  

spoločnosť Slovak Telekom, a.s. listom zo dňa 30.11.2007 o úhradu čistých nákladov za univerzálnu 

sluţbu z osobitného účtu univerzálnej sluţby. Správne konanie v uvedenej veci prebieha. 

     Podľa §13, ods. 2, písm. j), zákona o elektronických komunikáciách, sú podniky povinné 

zabezpečiť zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach pre orgán štátu alebo 

orgán činný v trestnom konaní. Na tomto základe a z dôvodu modernizácie siete podniku T-Mobile 

Slovensko, a.s. úrad schválil technickú špecifikáciu zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie 

telekomunikačnej prevádzky. 

 

Administrácia podnikov 
 

     V súvislosti so zmenou zákona o účtovníctve úrad nahradil všeobecné povolenie č.1/2005  na 

poskytovanie sietí a sluţieb všeobecným povolením č.1/2008, kde je spresnené znenie povinnosti 

zabezpečenia zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky v sieťach 

podnikov. 

     TÚ SR k 31.12. 2008 evidoval 1026 podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné siete, 

sluţby alebo siete a sluţby. Z tohto počtu v priebehu roka 2008 úrad po vykonaní kontroly 

dodrţiavania všeobecného povolenia č. 1/2005 na poskytovanie sietí a sluţieb zaslal 541 podnikom 

výzvu na predloţenie predpísaných štatistických výkazov s určením dodatočnej lehoty.  Z uvedeného 

počtu výziev pre nedodrţanie podmienok všeobecného povolenia 112 podnikov riešil v správnom 

konaní. V priebehu roku 2008 TÚ SR vydal 40 podnikom rozhodnutie o zákaze činnosti v oblasti 

poskytovania elektronických komunikácií a sluţieb. 

     V roku 2008 TÚ SR vydal 778 rozhodnutí o výške administratívnych úhrad za rok 2007 

v celkovej sume 52 318 924,- Sk (1 736 670,12 EUR). K 31.12. 2008 podniky uhradili 51 789 615,- 

Sk (1 719 100,28 EUR), pričom z celkových nedoplatkov 531 369 Sk bolo odstúpených na 

vymáhanie 49 prípadov v sume 103 988,- Sk. 

 

 

K 31.12.2008 úrad evidoval nasledovné počty oprávnených poskytovateľov sietí a služieb: 
 

Druhy poskytovaných služieb/sietí Počet 

Pevné verejné elektronické komunikačné siete 311 

Rádiové verejné elektronické komunikačné siete 606 

Mobilné GSM/UMTS siete 3 

Satelitné siete 19 

MMDS/MVDS 22 

R a TV vysielače 15 

Káblové distribučné systémy 217 

Verejná telefónna sluţba 103 

Prenájom okruhov 107 

Prenos dát 357 
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Internet 770 

VoIP 235 

Audiotexová sluţba 24 

 

 

Správa čísel 
 

     TÚ SR prijal v sledovanom období 84 ţiadostí o pridelenie, zmenu, predĺţenie platnosti alebo 

vrátenie čísel a vydal 49 rozhodnutí týkajúcich sa správy čísel (pridelenie čísel, zmena v pridelení 

čísel). Kvôli úplnosti poznamenávame, ţe niektorými rozhodnutiami bolo pridelené viacero kategórií 

čísel. TÚ SR začal správne  konanie so 7 podnikmi  vo veci odobratia čísel podnikom, ktoré nesplnili  

zákonnú povinnosť podať správu o pouţívaní čísel za rok 2007. 

     V súvislosti s povinnosťami členských štátov, vyplývajúcimi z rozhodnutia Komisie 2007/116/EC 

z 15. februára 2007, aktualizovaného rozhodnutím Komisie 2007/698/EC z 29. októbra 2007, úrad 

pridelil harmonizované čísla 116000 a 116111 na poskytovanie harmonizovaných sluţieb sociálneho 

významu v Slovenskej republike. Čísla boli pridelené spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorá 

zabezpečuje poskytovanie sluţieb po technickej stránke, obsahová náplň sluţieb je garantovaná 

občianskym zdruţením Slovenský výbor UNICEF. Týmito harmonizovanými číslami sa poskytujú 

sluţby „Horúca linka pre nezvestné deti“ a „Linka dôvery pre deti“. 

     Ďalšie harmonizované číslo 116123 je zverejnené na stránke úradu s prislúchajúcou 

harmonizovanou sluţbou sociálneho významu, čím je umoţnené potenciálnym záujemcom ţiadať 

o pridelenie tohto čísla. Toto harmonizované číslo má slúţiť pre sluţbu „Linka dôvery poskytujúca 

emocionálnu podporu.“ V súvislosti s moţnosťou ďalších návrhov harmonizovaných sluţieb  

prostredníctvom Horskej záchrannej sluţby Horný Smokovec bol zaregistrovaný návrh Asociácie 

európskych lavínových sluţieb harmonizovať sluţbu „Horúca linka pre lavínovú prevenciu“.  

 

     Harmonizované číslo 112 („Linka tiesňového volania“)  zabezpečuje volanie na  integrovaný 

záchranný systém, zdruţujúci informovanie hasičov, rýchlu zdravotnú pomoc a políciu. Na 

doriešenie problematiky lokalizácie volajúceho TÚ SR zvolal zasadnutie číslovacieho fóra za účasti 

zástupcov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a telekomunikačných operátorov. Podľa 

ustanovenia § 59 odseku 10 a 11 novelizovaného zákona o elektronických komunikáciách 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predloţilo návrh vyhlášky, týkajúcej sa podrobností 

o poskytovaní zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a lokalizačných údajov na pripomienkové 

konanie. Konečné znenie materiálu bolo publikované ako Vyhláška č. 612/2008 Z.z. o 

podrobnostiach poskytovania zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a poskytovania 

lokalizačných údajov koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku integrovaného 

záchranného systému. 

 

 

Prehľad vydaných rozhodnutí o pridelení čísel: 

    

číselná množina poskytovaná služba počet     

pridelení 

(0)97, (0)98 Audiotex             4 

(0)800 volanie na účet volaného (free phone)             1 

16xxx, 17xxx regionálne sluţby všeobecne prospešného charakteru           10 

(0)900 sluţby so zvýšenou tarifou             1 

(0)18xxx celoštátne sluţby všeobecne prospešného charakteru             5 
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SN účastnícke čísla v pevnej sieti           11 

SPC kódy signalizačných bodov v SS7              6 

(0)850  sluţby s rozdelením poplatkov             2 

(0)6 VOIP účastnícke čísla             7 

12xxx interaktívne sluţby prevádzkovateľov sietí             2 

14xxx celoštátne informačné a asistenčné sluţby 

prevádzkovateľov verejnej telefónnej siete 

            1 

NRN sieťové smerovacie čísla              5 

116xxx harmonizované sluţby soc. charakteru             2 

 
 

 

Oblasť správy frekvenčného spektra 
     

     Harmonizácia využívania frekvenčného spektra bola zameraná na aplikáciu podmienok 

rozhodnutí CEPT a EK, 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 TÚ SR aktívne 

podieľal na jej príprave v zmysle záverov Svetovej rádiokomunikačnej konferencie (WRC – 07). 

     Pred pridelením frekvencií vo frekvenčných pásmach zdieľaných s Ministerstvom obrany 

Slovenskej republiky (MO SR) bola priebeţne vykonávaná medzirezortná koordinácia v rámci ktorej 

úrad vybavil 297 poţiadaviek. 

     TÚ SR v sledovanom období operatívne vybavil 19 ţiadostí Ministerstva zahraničných vecí 

Slovenskej republiky (MZV SR) na pridelenie frekvencií pre zabezpečenie ochrany predstaviteľov 

iných štátov, ktorí boli pozvaní na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. 

 

TÚ SR zabezpečil implementáciu týchto rozhodnutí EK prijatých v roku 2008: 

 

- 2008/294/EC (MCA – mobilná komunikácia na palubách lietadiel), 

- 2008/411/EC (3400-3800 MHz), 

- 2008/477/EC (2500-2690 MHz), 

- 2008/432/EC (doplnenie  Rozhodnutia o SRD),  

- 2008/673/EC (Doplnenie Rozhodnutia o pásme 169 MHz bývalý ERMES), 

- 2008/671/EC (ITS – Inteligentné dopravné systémy) 

 

 

     Na základe prebiehajúceho procesu digitalizácie a postupných príprav na začatie pravidelného 

DVB-T vysielania v Slovenskej republike a príprav Výziev na predkladanie ponúk do výberového 

konania na pridelenie frekvencií pre začatie pravidelného DVB-T vysielania v Slovenskej republike 

bola v priebehu roka 2008 pripravená príloha k Plánu vyuţitia frekvenčného spektra pre úsek 470 – 

862 MHz FP/BS – 01/ a FP / BS – 01/rev. 1. 

     Z dôvodu nutnosti implementácie Rozhodnutia Európskej komisie č. 2008/477/EC 

o harmonizovanom vyuţívaní  frekvenčného úseku 2500 – 2670 MHz úrad vykonal zmeny v prílohe 

k Plánu vyuţívanie frekvenčného spektra FP/FS  - 03/rev.2. 

     V záujme zabezpečenia väčšej perspektívnosti pre poskytovateľov elektronickej komunikačnej 

sluţby – jednosmerného šírenia R a TV vysielania prostredníctvom systémov MMDS v pásme 2,2 – 

2,3 GHz úrad vykonal zmenu k prílohe k Plánu vyuţitia frekvenčného spektra FP/FS – 02/rev.3. 

     Na základe záujmu prejaveného viacerými relevantnými subjektmi a v snahe podporiť rozvoj 

širokopásmového prístupu TÚ SR zverejnil výzvu na predkladanie ponúk do výberového konania na 
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pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie mobilnej bezdrôtovej elektronickej 

komunikačnej siete, ktorá vyuţíva digitálnu technológiu a poskytuje verejne dostupnú elektronickú 

komunikačnú sluţbu vo frekvenčnom pásme 872-876 MHz/915-921 MHz na celom území 

Slovenskej republiky, ktorá bola zverejnená 25.marca 2008. Úspešným účastníkom výberového 

konania sa stala spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ktorej úrad vydal rozhodnutie o pridelení 

frekvencií.  

 

     V priebehu roku 2008 TÚ SR pripravil návrh zmien troch všeobecných povolení, ktoré prešli 

riadnym pripomienkovým konaním a úrad ich následne vyhlásil. Boli to tieto všeobecné povolenia: 

 

 na prevádzkovanie vysielacích zariadení s krátkym dosahom, ktoré sú určené na induktívne 

aplikácie, 

 na  prevádzkovanie vysielacích zariadení s krátkym dosahom pre poplachové systémy - 

alarmy a sociálne alarmy, 

 na prevádzkovanie nešpecifikovaných vysielacích zariadení s krátkym dosahom, ktoré 

pracujú vo vybraných úsekoch frekvenčného pásma 863-870 MHz. 

 

     V priebehu roku 2008 TÚ SR pripravil aj návrhy zmien troch všeobecných povolení, ktoré prešli 

riadnym pripomienkovým konaním a úrad ich následne vyhlásil. Boli to všeobecné povolenia: 

 

 VPR-05/2005 na prevádzkovanie širokopásmových digitálnych vysielacích rádiových 

zariadení pozemnej pohyblivej sluţby, ktoré sú súčasťou uţívateľských terminálov verejných 

elektornických komunikačných sietí pracujúcich vo frekvenčnom pásme 450-470 MHz 

a 870-876 MHz/915-921 MHz, 

 VPR-04/2006 na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre načúvacie prístroje pre 

sluchovo postihnuté osoby, 

 VPR-05/2006 pre čítače meracích prístrojov a pre vysielače s nízkym výkonom pri 

sledovacích a monitorovacích systémoch. 

 
 

Spolupráca so zahraničnými administráciami  

 
V procese vydávania individuálnych povolení úrad priebeţne vykonával aj  medzinárodnú 

koordináciu príslušných frekvencií. V tomto medzinárodnom koordinačnom procese Slovenská 

republika zaslala 13 614 koordinačných poţiadaviek. Naproti tomu TÚ SR vykonal analýzu 16 100 

koordinačných poţiadaviek zahraničných administrácií. Z tohto počtu prevaţnú väčšinu tvorili 

poţiadavky Poľskej administrácie v pásmach pevnej sluţby. 

     V súvislosti s prípravami na medzinárodné koordinačné rokovania TÚ SR pripravil a následne 

zaslal 190 frekvenčných koordinačných poţiadaviek pre DVB-T a 17 pre T-DAB, posudzoval 64 

takýchto koordinačných poţiadaviek od zahraničných administrácií pre DVB-T a 53 pre  T-DAB. 

 

 

Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti 

 

 

Druh osvedčenia počet 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby 158 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby I 124 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby II 246 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty 90 
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Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú sluţbu 15 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú sluţbu 330 

Osvedčenie operátora amatérskych staníc 37 

 

 

Spolupráca s inými orgánmi štátnej správy 

 

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

frekvencií pre rozhlasové a televízne vysielanie. Pre vysielateľov (najmä lokálnych), ako aj pre Radu 

pre vysielanie a retransmisiu vypracoval stanoviská k 23 dopytom na moţnosť predĺţenia 

analógového TV vysielania počas prechodného obdobia. 

     K 31.12. 2008 bolo pre potreby MO SR, resp. NATO uvoľnené pásmo 303,500 - 

307,500/309,500 - 343,500 MHz. 

 

 

Prevod práv 

  
     V súvislosti s nadobudnutím účinnosti ustanovenia § 32 ods. 23 zákona č. 610/2003 Z. z. 

o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien o prevode práv vyplývajúcich z pridelenia 

frekvencií úrad vydal päť rozhodnutí o prevode práv. 

 

 

Prehľad  povolení na prevádzku rádiových zariadení 

 

 

Elektronická komunikačná služby 

(Druh rádiového zariadenia) 

Počet individuálnych 

povolení za rok 2008 

Vyd.  Zruš.  Zmena 

Pozemná pohyblivá s individuálnym prídelom frekvencie 321 52 24 

Pozemná pohyblivá na spoločných frekvenciách 

 

90 31 0 

Mobilné rádiotelefóne siete – základňové stanice  GSM 900 

                                                                            

81
 

34 44 

GSM 1800 

 

25
 

37 36 

NMT 450 

 

0
 

0 0 

GSM - R 1 0 0 

UMTS 29
 

0 24 

Flash OFDM 64
 

0 24 

Lietadlové a letecké stanice 152 54 16 

Lodné stanice 35 8 2 

Amatérske stanice 45 4 186 

Pevná bod - bod 1768 
642 

478 

Pevná bod - multibod 162 0 
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Elektronická komunikačná služby 

(Druh rádiového zariadenia) 

Počet individuálnych 

povolení za rok 2008 

Rozhlasová      rozhlas 43 2 19 

Rozhlasová      DRM - digitálna 0 0 0 

Rozhlasová analógová televízia 52 0 52 

Zemské digitálne TV vysielanie DVB-T 16 0 16 

Retransmisia - MMDS 16 1 37 

Retransmisia - MVDS 10 1 0 

Pevná druţicová sluţba 1 2 1 

 SNG 

SNG 

20 0 0 

MWS 3 0 0 

Rádiolokácia 0 0 0 

Osobitné povolenia 10 4 1 

Bez šnúrové mikrofóny 6 1 3 

Typové povolenia 1 0 
0 

 

 

 

Poznámka: povolenia pre mobilné rádiotelefóne siete - v jednom povolení úrad naraz povolil 

viac 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 TÚ SR a v jednom celoštátnom 

periodiku. 

 

 

TÚ SR zrealizoval tieto výberové konania: 

- Výberové konanie na pridelenie frekvencií na zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej 

prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) za účelom poskytovania elektronických 

komunikačných sluţieb vo frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalite: 1. Prievidza, 2. Prešov, 3. 

Trenčín, 4. Ţilina, 5. Nitra, 6. Košice, 7. Zlaté Moravce, 8. Bardejov, 9. Čadca, 10. Dolný Kubín, 11. 

Rimavská Sobota, 12. Hlohovec, 13. Malacky, 14. Skalica, 15. Kysucké Nové Mesto, 16. 

Michalovce. Výzvy boli publikované vo Vestníku TÚ SR č. 6-7 z 30. októbra 2008 a v jednom 

celoštátnom denníku - SME.  

 

http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1400
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1400
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1400
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1400
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1400
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1400
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1400
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- 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. Výzva bola publikovaná vo 

Vestníku TÚ SR č. 4 z 20. augusta 2008 a v jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny. TÚ 

SR k 16.12. 2008 zrušil výberové konanie z dôvodu podstatných zmien okolností, za ktorých sa 

výberové konanie vyhlásilo.  

- Výberové konanie na pridelenie bloku frekvencií  na zriadenie a prevádzkovanie mobilnej 

bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete vo frekvenčnom pásme 872 – 876 MHz/917-921 MHz 

v Slovenskej republike. Výzva bola publikovaná vo Vestníku TÚ SR č. 1 z 31. marca 2008 a v 

jednom celoštátnom denníku - Hospodárske noviny. 

 

 

Oblasť štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami 
 

 

Kontrolná činnosť 
 

     Kontrolná činnosť v roku 2008 bola zameraná hlavne na oblasti plnenia podmienok a povinností 

uvedených v rozhodnutiach a opatreniach úradu, vrátane opatrení na nápravu uloţených úradom.  

 

Druh kontroly Počet kontrol Zistené nedostatky 

rozhlasových vysielačov 113 6 

televíznych vysielačov 23 2 

zariadení MMDS 8 0 

zariadení KDS 15 6 

zariadení mobilných sietí   170 31 

zariadení PPS 75 6 

zariadení pevných a druţicových sietí 25 5 

zariadení rádioamatérskej sluţby 15 0 

zariadení RLAN 18 6 

zariadení HIPERLAN 23 6 

zariadení verejných tel. automatov 125 35 

plnení rozhodnutí a opatrení úradu 19 6 

plnenia opatrení na nápravu 8 1 
 

Vysvetlivky skratiek: 

 

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

KDS – káblový distribučný systém 

PPS – pevná pohyblivá sluţba 

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 

 

     TÚ SR ďalej vykonal kontroly zamerané na dodrţiavanie ustanovení všeobecného povolenia na 

poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických sluţieb. V tejto oblasti vykonal 

148 kontrol sietí, pričom zistil 56 nedostatkov. Percentuálny podiel zistených nedostatkov obsahuje 

graf. 
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Zistené nedostatky pri poskytovaní sietí

Retransmisia R a 

TV signálov
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     Pri 263 kontrolách poskytovania sluţieb zistil 187 nedostatkov. Najviac nedostatkov bolo 

zistených pri poskytovaní prístupu do siete internet. Percentuálny podiel zistených nedostatkov 

obsahuje graf. 

 

Nedostatky zistené pri poskytovaní služieb

1%

94%

3%

2%

Verejná tf. sluţba

Prístup do siete Internet

Prenos dát
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Ďalšie kontrolné akcie 

 

     V roku 2008 TÚ SR vykonal 293 kontrol duálneho zobrazovania cien podľa zákona č. 659/2007 

Z.z. v znení neskorších predpisov, pri ktorých bolo zistených 334 nedostatkov. O priebehu a 

výsledkoch kontroly predkladal priebeţné správy Ministerstvu hospodárstva SR.  

     V auguste 2008 kontroly vybraných podmienok nariadenia (ES) európskeho parlamentu a Rady č. 

717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci 

Spoločenstva. 
     Úrad ďalej vykonal overovanie moţností a kvality príjmu rozhlasového vysielania Rádio Patria, 

Slovenský rozhlas 5 vo vybraných okresoch Prešovského kraja. Vzhľadom na programovú štruktúru 
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vysielania Rádia Patria boli merania z pohľadu národnostného vysielania vykonané v 145 obciach, 

kde podľa posledného sčítania obyvateľstva rusínska národnostná menšina tvorila viac ako 10 % 

z celkového obyvateľstva. 

     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 pôsobila hlavne v oblasti kontroly dodrţiavania 

prevádzkovej disciplíny rádiokomunikačných zariadení a vybraných technických parametrov 

rozhlasových a televíznych vysielačov. 

 

 

Správne konania 

 

     TÚ SR v roku 2008 viedol spolu 153 správnych konaní, z ktorých bolo 136 ukončených a 

právoplatných. V nich bolo uloţených 154 pokút vo výške 2 933 tis. Sk (97 357,76 EUR) a 

uloţených 66 opatrení na nápravu.  

 

 

Trhový dohľad 

 

     V roku 2008 bolo vykonaných 48 kontrol dodrţiavania podmienok uvádzania telekomunikačných 

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

skontrolovaných 131 druhov zariadení - z toho 6 typov koncových telekomunikačných zariadení, 

110 typov rádiových zariadení a 15 typov zariadení, ktoré môţu byť zdrojom elektromagnetického 

rušenia. V rámci trhového dohľadu bolo zistených 132 nedostatkov. 

 

 

Vybavovanie hlásení na rušený a nekvalitný príjem 

 

     V roku 2008 TÚ SR prijal 381 podaní na rušený alebo nekvalitný príjem, z čoho do konca roka 

vybavil 367 podaní a vybavenie ostatných podaní preniesol do budúceho roka. Najviac hlásení – 325 

- bolo na TV príjem a 23 hlásení na pozemnú pohyblivú sluţbu. Najväčší počet rušení bolo 

v dôsledku spúšťania ďalších rádiových zariadení technológie FLASH OFDM (Flarion). 

 

Prijaté hlásenia na rušený a nekvalitný príjem 

Rozhlas 14 

Televízia 325 

Pozemná pohyblivá sluţba 23 

Mobilná telefónna sluţba 1 

RLAN 1 

Pevná a druţicová sluţba 4 

Amatérska sluţba 5 

Ostatné sluţby 8 

 



 17 

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

 

     V sledovanom období odbor ukončil 168 sporov, čo je o 25% viac ako v roku 2007. Zhodou bolo 

ukončených 45% sporov. 

 

 

Vybavovanie podaní, podnetov, sťažností a podávanie informácií 

 

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

s účtami za sluţby a tarifami, z oblastí prenositeľnosti čísla, poskytnutie nekorektných informácií pri 

predaji sluţieb, zriadenia a preloţenia telefónnych staníc porušovania všeobecných podmienok 

zmluvných problémov, kvality sluţieb prístupu do internetu (najmä problémy s rýchlosťou). OŠD 

v sledovanom období vybavil 329 podaní podnikov a koncových uţívateľov, čo je o 87 % viac ako 

v roku 2007. 

     V sledovanom období odbor zaevidoval 2 344 zariadení v pásme 2,4 GHz. 

 
 

 
 

Oblasť vzťahov s verejnosťou a s masmédiami 
 

     TÚ SR aktívne informuje laickú i odbornú verejnosť prostredníctvom svojich internetových 

stránok, prostredníctvom masmédií a Vestníka TÚ SR. Svoje názory verejne prezentoval na 

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

písomne, elektronickou poštou aj osobne.  

     V roku 2008 úrad vybavil 42 ţiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám. TÚ SR na svojich internetových stránkach spracoval a podľa potreby dopĺňa 

odpovede na najčastejšie otázky verejnosti.  

     TÚ SR aj v roku 2008 pokračoval v bezodplatných prevodoch vyradených, ale funkčných 

počítačov pre školy. V sledovanom období deťom z materskej školy bezplatne umoţnil vystavovať 

svoje obrázky vo vstupnej hale úradu. Po skončení výstavy zamestnanci úradu darovali deťom 

potreby na kreslenie a maľovanie. 

    TÚ SR ďalej vydal 44 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 1500 príspevkov v sledovaných médiách, ktoré priamo 

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

Pozitívnych príspevkov bolo 1,2% a negatívnych len zanedbateľné mnoţstvo, ktoré predstavovalo 

0,5%. Počet negatívnych príspevkov oproti roku 2007 zaznamenal pokles o 0,3%. 

 

 

 

Oblasť medzinárodných vzťahov 
 

     Úrad zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni 

regulačných orgánov. Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov patrí medzi stále činnosti úradu. 
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Vyčíslenie výdavkov na zahraničné pracovné cesty 

 

     V roku 2008 boli výdavky TÚ SR na zahraničné pracovné cesty (ZPC) vo výške 4 308 339,- Sk 

(143 010,66 EUR), čo je o 1 081 tis. Sk viac  oproti roku 2007. V roku 2008 sa vykonalo spolu 368 

ZPC, čo je o 99 viac oproti roku 2007. 

 

 

Bilaterálne a multilaterálne rokovania za rok 2008 

 

     V rámci medzinárodných aktivít sa zamestnanci TÚ SR zúčastnili na dvoch zasadaniach 

pracovnej skupiny RAINWAT (Rádiotelefónna sluţba na vnútrozemských vodných cestách). 

V súvislosti s činnosťou tejto pracovnej skupiny pravidelne poskytujeme belgickej administrácii 

všetky relevantné údaje pre vytvorenie medzinárodnej databázy ATIS kódov, MMSI kódov 

a volacích znakov, ktoré boli pridelené v povoleniach na prevádzkovanie rádiových zariadení – 

lodných staníc plávajúcich pod slovenskou vlajkou tak, ako to ukladá podpísaná medzinárodná 

dohoda o rádio telefónnej prevádzke na vnútrozemských vodných cestách. 

 

     TÚ SR usporiadal na pôde úradu v termíne 8.4. – 9.4. 2008 zasadanie pracovnej skupiny HCM – 

FS. V termíne 25.2. – 27.2.2008 usporiadal dvojstranné medzinárodné koordinačné rokovanie 

s Maďarskou administráciou k implementácii pozemského digitálneho televízneho vysielania DVB-

T v pásme UHF 470 - 862 MHz v prechodnom období do konca roku 2012 a k implementácii 

rozhlasového vysielania T-DAB. V dňoch 25.11. – 27.11. 2008 toto rokovanie pokračovalo na pôde 

maďarského regulátora v Budapešti. 

 

     Zamestnanci TÚ SR zastupovali Slovenkú republiku na rôznych pravidelne sa opakujúcich 

medzinárodných konferenciách, rokovaniach a v pracovných skupinách ako:  

 

o CEPT / ECC 

o CEPT / ECC / CPG 

o CEPT / ECC / WG FM 

o CEPT / ECC / WG FM / TG 4 

o CEPT / ECC / WG FM / FM 45 

o TWG-HCM v rámci HCM dohody a koordináciu s WG FM 

o RAINWAT 

o EC / RSPG 

o EC / RSC 

 

 

 

4.  Rozpočet úradu na rok 2008 
 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2008  

 

Ukazovateľ   Pôvodný v tis. Sk/tis. EUR Upravený v Sk/EUR 
1. Príjmy  373 500                           395 500 000 
    Príjmy v EUR 12 398 13 128 195 

2. Bežné výdavky (600)  122 287 116 787 720 
2.1.Mzdy, platy (610)    59 037          59 037 000 
2.2.Odvody a prísp.do poisť.(620) 20 633 21 833 000 
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2.3.Tovary a sluţby (630) 39 505 35 305 720 

2.4.Beţné transfery (640) 3 112 612 000 

3. Kapitálové výdavky (70 0)      21 153 23 653 000 
4. Prostriedky z rozpočtu EÚ           0 0 
07T – Tvorba a implementácia 

politík 07T0302 – Regulácia 

telekomunikačného trhu               

( Výdavky spolu 600+700) 

 

143 440 

 

140 440 720 

Výdavky spolu v EUR 

Konverzný kurz  = 30,1260 
 

4 761 

 

4 661 778 

         

Rozpočtové opatrenia v roku 2008 (v tis. Sk) 

 

1. Listom MDPT SR č. j. 113498/2008-SRVSz.30341 zo dňa 20.6. 2008. 

       Rozpočtové opatrenie MF SR číslo 19 nám viaţe rozpočtové prostriedky –tuzemské cestovné 

náhrady, zahraničné cestovné náhrady a cestovné náhrady 

       Výdavky spolu  prostriedky (600)                      - 1 249 280,00 Sk   

       630 Tovary a sluţby                                          -  1 249 280,00 Sk   

 

2. Listom MDPT SR č. j. 119414/2008-1910  zo dňa 2.10.2008 

      Rozpočtové opatrenie MDPT SR č. 45 upravuje záväzný ukazovateľ 

      Bežné výdavky (600) o                                        +               0,- Sk 

      z toho: 

      Poistné a príspevok do pois. (620)                       +  1 200 000,-Sk 

      Tovary a sluţby (630)                                            -  1 200 000,-Sk 

      Beţné transfery (640)                                           -   2 500 000,-Sk 

      Kapitálové výdavky (710)                                    +  2 500 000,-Sk 

 

3. Listom MDPT SR č.j.120265/2008-SRVS/z47242 zo dňa 14.10.2008 

      Rozpočtové opatrenie MDPT SR č. 46/2008 upravuje záväzný ukazovateľ.  

      Príjmy (200)                                                     +      22 000 000,-Sk      

     

4. Listom MDPT SR č.j.124768/2008-SRVS/z.59020 zo dňa 22.12.2008 

      Rozpočtové opatrenie MDPT  č. 76  upravuje záväzný ukazovateľ 

      Bežné výdavky (600) o                                       -       1 000 000,-Sk 

      z toho: 

      tovary a sluţby (630)                                           -       1 000 000,-Sk 

       

5. Listom MDPT SR č.j.124854/2008-1910/z. 59227 zo dňa 29.12.2008 

      Rozpočtové opatrenie MDPT  č. 78  upravuje záväzný ukazovateľ 

      Bežné výdavky (600) o                                       -          750 000,-Sk 

      z toho: 

      tovary a sluţby (630)                                           -           750 000,-Sk 

 

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2008  

 

Názov poloţky, podpoloţky rozpočet/limit             čerpanie za  

     v tis.Sk rok 2008 v Sk                      v % 

610  mzdy, platy                                      59 037                   59 037 000                     100,00 

620  poistné a príspevky do 

       zdravotných poisťovní                    21 833                  21 833 000                     100,00 
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630  tovary a ďalšie služby      35 306              34 934 612                       98,95 

      631 cestovné výdavky        4 361           4 308 339                       98,79 

      632 energia, voda, komunikácie        4 705           4 656 678                       98,97 

      633  materiál a dodávky        5 078           4 988 219                       98,23 

      634 dopravné        1 785           1 769 116                       99,11 

      635  rutinná a štandar. údrţba              2 787           2 775 934                       99,60 

636 Nájomné           355              352 103                       99,18 

637 ostatné sluţby      16 235         16 084 223                       99,07 

640  bežné transfery (odstupné)            612                 367 453                       60,04 

600  Bežné výdavky                              116 788                116 172 065                      100,00 

700  Kapitálové výdavky                       23 653        23 640 141                      100,00 

        Výdavky rozpočtový účet            140 441                139 812 206                      100,00 

 

 

A. Zhodnotenie rozpočtových výdavkov 

 

600  Bežné výdavky 

a/ 610 – mzdy a platy 

 

     Pôvodný rozpis miezd rozpočtu na rok 2008 bol vo výške  59 037 tis. Sk (1 959 669,- EUR). 

Tento nebol upravovaný v prebehu roka. Jeho čerpanie bolo na 100 %. Vyplatili sa všetky mzdové 

prostriedky. 

 

c/ 630 – tovary a služby 

 

     Pôvodný rozpis rozpočtu  bol v sume  39 505 tis. Sk (čo predstavovalo 1 311 326,- EUR). Tento 

bol upravený – zníţený  štyrmi rozpočtovými opatreniami. Upravený rozpočet po premietnutí týchto 

rozpočtových opatrení bol 35 305 720,- Sk (1 171 935,- EUR), čo predstavovalo zníţenie 

4 199 280,- Sk (139 390,- EUR). Tovary a sluţby sa v roku 2008 čerpali na 98,95 %. Úrad ušetril 

371 108,- Sk (čo predstavuje  12 318,- EUR). Najvyšiu poloţku predstavovali sluţby a z toho štúdie 

a to 6 717 193,- Sk. Ďalšou najvyššou poloţkou boli zahraničné cesty a to vo výške 3 982 410,- Sk. 

  

 

d/ 640 – bežné transfery 

 

     Pôvodný rozpis rozpočtu beţných transferov bol 3 112 tis. Sk. Tento bol upravený jedným 

rozpočtovým opatrením a zníţil sa na 612 tis. Sk. Čerpaný bol iba na 60,04 %, čo je šetrenie 

244 547,- Sk.  

     V beţných transferoch boli  vyplatené  iba nemocenské dávky  a to iba vo výške 126 523,- Sk a 

odstupné odvolanému predsedovi úradu vo výške 240 930,- Sk . 

 

 

Vyčíslenie výdavkov na zahraničné pracovné cesty. 

 

     V roku 2008 boli výdavky TÚ SR na zahraničné pracovné cesty (ZPC) vo výške 4 308 339,- Sk, 

čo je o 1 081 tis. Sk viac  oproti roku 2007. V roku 2008 sa vykonalo spolu 368 ZPC, čo je o 99 viac 

oproti roku 2007. 
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700  Kapitálové výdavky v roku 2008: 

 

 Rozpočet v tis. Sk/EUR Čerpanie v Sk/EUR 

Kapitálové  výdavky spolu 23 653 23 640 141 

Kap. Výdavky v EUR     785               784,7 

Softvér   5 660   5 658 250 

Interierové vybavenie     275      274 639 

Výpočtová technika  1 700   1 698 994 

Telekomunikačná technika     680      679 688 

Špeciálne prístroje  8 108   8 107 498 

Nákup  osobných autom.  1 260   1 255 900 

Nákup meracích autom.  2 380   2 379 002 

Rekonštrukcia budov  3 590  3 586 170 

 

 

    Pôvodný rozpočet kapitálových prostriedkov bol vo výške 21 153 tis. Sk. Tento sa v priebehu roku 

navýšil o 2,5 mil. Sk a to presunom zo 640, kde sme nepotrebovali prostriedky na odstupné. 

Organizačné zmeny sa uskutočnili ešte v roku 2007 a tak sme mohli tieto prostriedky pouţiť na 

kapitálové výdavky, ktoré sa zvýšili na 23 653 tis. Sk. V sledovanom období roku 2008 sme 

rozpočtované kapitálové výdavky pouţili  na nákup softvéru – technické moduly pre frekvenčný 

meneţment, na nákup interiérového vybavenia kancelárii, na nákup výpočtovej techniky – serverov 

na zálohovanie dát, na nákup telekomunikačnej a špeciálnej meracej techniky, na nákup dvoch 

meracích vozidiel a výmenu  jedného osobného auta a na rekonštrukciu budov vo vlastníctve štátu, 

ktoré sú  v správe nášho úradu – hlavne na zateplenie budov a výmenu okien, kde sa ušetrilo viacej 

energie. 

 

 

Príjmy v roku 2008 

 

  

Názov poloţky rozpočet plnenie     plnenie                              plnenie                                          

v tis. Sk  v  Sk    v  % 

_________________________________________________________________________________ 

nedaňové príjmy                              395 500               612 495 024                            154,87 

 

 

     Príjmy k 31.12. 2008 boli vo výške 612 495 024,- Sk (20 331 110,- EUR), čo predstavuje 

prekročenie príjmov o 216 995 024,- Sk a predstavuje cca 154,87 %. Príjmy vo výške 552 945 848,- 

Sk sú za povolenia za právo pouţívať frekvencie, ktoré úrad vydáva rozhodnutím, ako 

administratívne úhrady  podnikov poskytujúcich siete v zmysle § 6 odst. 5 zákona 610/2003 Z.z. 

o elektronických komunikáciách. Sú to opakované kaţdoročné úhrady, ktoré boli podnikom uloţené 

vo vyššie uvedených rozhodnutiach. Príjmy vo výške 56 683 764,- Sk boli za oznamovaciu 

povinnosť a číslovanie. Príjmy vo výške 2 865 412,- Sk boli z pokút, predaja dopravných 

prostriedkov, nájomného a ostatných platieb. 
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Príjmový účet – príjmy členené podľa druhov činností k 31.12. 2008 

 

Príjmy TÚ SR v roku 2008                                   

rádioamatérska sluţba 17 779 

pozemná pohyblivá sluţba  108 950 608 

pevná a druţicová sluţba                                                                              223 294 882 

rádiostanice -  staré číslovanie 218 554 411 

osobitné povolenia 2 128 168 

spolu za správu frekvencií:                                                              552 945 848 

oznamovacia povinnosť         51 867 240 

číslovanie 4 816 524 

spolu za technickú reguláciu:                             56 683 764 

pokuty a penále                                                                                                     2 173 236 

predaj dopravných prostriedkov a pozemkov 360 311  

nájomné 141 932 

ostatné platby, dobropisy, škody 189 933 

ostatné príjmy spolu 2 865 412 

Príjmy TÚ SR v roku 2008 boli celkom:                                                     612 495 024 

 

 

     V roku 2008 bolo výberové konanie na frekvencie určené na prevádzkovanie mobilnej 

bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete v pásme 872-876/917-921 MHz. Toto výberové 

konanie vyhrala spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ktorá ponúkla 40 mil. Sk. 

 

 

Vývoj príjmov a výdavkov TÚ SR
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     Prudký nárast príjmov úradu v roku 2006 bol spôsobený jednorazovou úhradou za vymedzenie 

frekvencií pre tretieho mobilného operátora vo výške 150 mil. Sk.  
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5.  Personálna oblasť 
 

 

     Po zásadných organizačných zmenách vykonaných v roku 2007 sa úrad v roku 2008 zameral na 

zabezpečenie stabilizácie zamestnancov úradu. Na základe kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bol 

pracovný čas zamestnancov úradu 37 a ½ hodiny týţdenne v pruţnom pracovnom týţdni a základná 

výmera dovolenky bola päť týţdňov. V súlade s nariadeniami vlády č. 613/2007 Z.z. a č. 630/2007 

Z.z. úrad zvýšil od 1.1.2008 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 %. V priebehu roka osobný úrad zabezpečil realizáciu odmeňovania a sociálnych náleţitostí 

zamestnancov úradu podľa platných predpisov a kolektívnych zmlúv. V roku 2008 sa úradu podarilo 

zníţiť fluktuáciu zamestnancov na úroveň 7,8 %. 

 

 

Zamestnanci 

     

     V sluţobnom úrade TÚ SR k 31.12. 2008 plnili úlohy štátnej správy a vykonávali štátne 

záleţitosti 136 zamestnanci v štátnej sluţbe a prácu vo verejnom záujme vykonávali 23 zamestnanci. 

Priemerný evidenčný stav zamestnancov úradu v roku 2008 bol 152. 

    V úrade pracovalo k 31.12. 2008 76 ţien, z toho 14 ţien vo vedúcich funkciách, čo tvorí 18,4 % 

z celkového počtu ţien a 8,8 % z celkového stavu zamestnancov. Dve zamestnankyne úradu sú na 

rodičovskej dovolenke. 

 

    Pomer mužov a žien zamestnaných na úrade k 31.12. 2008 

83

76 muţi

ţeny

      

     

 

   Vzdelanostná štruktúra zamestnancov úradu k 31.12.  2008 

114

40

5

vysokoškolské vzdelanie

úplné stredoškolské vzdelanie

stredoškolské vzdelanie

 
    Úrad v roku 2008 zvýšil podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte 

zamestnancov oproti roku 2007 o 8,4 %. Úradu sa darí postupne zvyšovať vzdelanostnú štruktúru 

zamestnancov, čo sa prejavuje na skvalitnení plnenia úloh úradu.  
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Vzdelávanie zamestnancov úradu 

 

     TÚ SR zabezpečoval počas roka 2008 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 zazmluvnených lektorov. Najväčší podiel v počte hodín má samovzdelávanie, ktoré 

prebieha prostredníctvom internetu a odbornej literatúry. 

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

sumu 28 079,80 EUR. Vzdelávanie bolo uskutočnené v celkovom počte 2 097 dní, čo v priemere 

predstavuje 13,8 dňa školenia na jedného zamestnanca. 

 

 

Počet dní vzdelávania zamestnancov úradu 

 

vzdelávanie 
celkový počet 

dní 

počet dní na 

jedného 

zamestnanca odborné anglický jazyk samovzdelávanie ESF 

344 302 1 332 119 2 097 13,8 

 

     

Sociálna oblasť 

 

     Úrad premietol úlohy v sociálnej oblasti do kolektívnych zmlúv úradu pre štátnych zamestnancov 

a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme prijatých pre rok 2008. Pre zlepšenie 

pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov úradu naplánoval aktivity, na ktoré vyčlenil 

finančné prostriedky do jednotlivých poloţiek sociálneho fondu. 

 

 

 Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu 

 

               
               

      

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

2008. Zostatok finančných prostriedkov v sociálnom fonde za rok 2008 vo výške 3 578,88 EUR  

pouţije úrad na posilnenie sociálnej politiky v roku 2009.            

  

 

 

Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu                  v  EUR v  % 

príspevok na stravovanie    11 490,25  75,4 

príspevok na regeneráciu pracovnej sily                          7 319,26 95,4 

príspevok na sociálnu výpomoc          630,68 47,5 

príspevok na dopravu       4 654,78 70,1 

Spolu     24 094,97 78,0 
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6.  Ciele úradu a prehľad ich plnenia  

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

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

elektronických komunikáciách. 

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

zistiť, či na nich je efektívna súťaţ. 

     TÚ SR neprekročil stanovené výdavky a naopak priniesol do štátneho rozpočtu 612 495 024,- Sk 

(20 331 110,- EUR), čo predstavuje splnenie plánovaného príjmu na cca 154,87 %. 

     TÚ SR splnil minuloročný plán, keď vydal všeobecne záväzný právny predpis, ktorým úrad určil 

podmienky prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Ďalej podľa plánu začal 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. TÚ SR k 16.12. 2008 zrušil výberové 

konanie z dôvodu podstatných zmien okolností, za ktorých sa výberové konanie vyhlásilo. Nové 

výberové konanie zrealizuje v roku 2009. 

     Úrad podľa plánu zrealizoval výberové konanie na pridelenie bloku frekvencií  na zriadenie a 

prevádzkovanie mobilnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete vo frekvenčnom pásme 872 

– 876 MHz/917-921 MHz v Slovenskej republike. Ďalej podľa plánu zrealizoval 16 výberových 

konaní na frekvencie FWA v pásme10 GHz, ktoré operátorom umoţnia budovať rádiové siete 

a zvýšiť konkurenciu pri poskytovaní širokopásmového internetu. 

     TÚ SR sa naďalej nepodarilo presadiť zámer finančnej nezávislosti úradu. Presadenie tohto 

zámeru nezáleţí od vôle úradu. 

 

 
 

7.  Hodnotenie a analýza vývoja úradu v roku 2008 

 
      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.  

 Spolupráca s Protimonopolným úradom SR sa týkala riešenie protisúťaţného správania 

podnikov. 

 TÚ SR spolupracuje 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. 

 Úrad spolupracoval s Ministerstvom kultúry SR najmä počas prípravy zákona o digitálnom 

vysielaní. 

 Spolupráca s Výskumným ústavom spojov, n.o. je pomerne široká a vychádza z podmienok 

jednotlivých zmlúv.  

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

elektronických komunikácií) TÚ SR získaval dôleţité informácie o riešení aktuálnych 

regulačných problémov. Dokumenty odporúčacieho charakteru, ktoré vydali tieto zdruţenia, 

boli v mnohom pomôckou pri práci úradu. 
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 Spolupráca s Európskou komisiou (EK) sa pravidelne sústreďuje najmä na výsledky analýz 

relevantných trhov a prípravy implementačnej správy EK.  

 Spolupráca TÚ SR a Slovenskej obchodnej inšpekcie je najmä v oblasti uvádzaní zariadení 

na trh a mimosúdneho riešenia sporov.  

 Úrad spolupracuje so záujmovými a profesijnými zdruţeniami najmä počas príprav 

všeobecných povolení, všeobecne záväzných právnych predpisov a pod.   

 

     TÚ SR hodnotí spoluprácu s vyššie menovanými pozitívne. Dlhodobo na dobrej úrovni je aj 

informačná spolupráca s masmédiami. 

 

     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 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. 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 a vykonáva 

mimosúdne riešenie sporov. 

 

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

Telekomunikačného úradu SR na rok 2008“. 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. 

     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 vylúčili podozrenia zo závislosti úradu ako regulátora v elektronických komunikáciách na 

tvorcovi národnej politiky pre elektronické komunikácie. 

 

 

 

8.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov úradu v roku 2008 
 

     Výstupy Telekomunikačného úradu SR sú určené nasledovným skupinám uţívateľov: 

 

a) evidencia poskytovateľov sietí a/alebo služieb a prideľovanie čísel - poskytovatelia 

elektronických komunikačných sietí a/alebo sluţieb. 

 

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

 

Sú to: - drţitelia individuálnych povolení, 

          - drţitelia typových povolení, 

          - drţitelia osobitných povolení, 
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          - drţitelia amatérskych povolení, 

          - prevádzkovatelia na základe niektorého zo všeobecných povolení. 

 

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  

 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                                                                               

 

d) štátny dohľad – dohľad nad elektronickými komunikáciami (podniky, distribútori, uţívatelia). 

 

Dohľad sa uskutočňuje: 

 

 kontrolou plnenia povinností a podmienok ustanovených zákonom č. 610/2003 Z.z. o 

elektronických komunikáciách v platnom znení, rozhodnutiami a opatreniami úradu na 

poskytovanie sietí, sluţieb alebo sietí a sluţieb, 

 kontrolou dodrţiavania podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré 

môţu byť zdrojom elektromagetického rušenia na trh a do prevádzky, 

 kontrolou technického stavu telekomunikačných zariadení, sietí a vedení, 



 28 

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

v rozpore s podmienkami určenými zákonom č. 610/2003 Z.z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení, 

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

a zariadení. 

 

 

e) mimosúdne riešenie sporov - koncoví uţívatelia (spory 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 spokojný). 

 

f) riešenie sporov medzi podnikmi – podniky, ktoré sa nevedia dohodnúť na podmienkach prístupu, 

prepojenia alebo spoločného umiestnenia a pouţívania zariadení. 

 

 

V Bratislave, 2. apríla 2009. 


