
Správa o činnosti Telekomunikačného úradu SR  

Názov: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

Sídlo: Jarošova č. 1, P.O. BOX 76, 830 08 Bratislava 38 

Rezort: Telekomunikácie 

Predseda: Ing. Milan Luknár 

Podpredseda: nebol menovaný 

Hlavné činnosti  

 Do 30.6.2000 vykonával úrad činnosti v zmysle zákona o telekomunikáciách č. 

96/1993 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/1992 Zb. a zákon č. 110/1964 Zb..  

Hlavné vykonávané činnosti boli: 

        Rozhodovanie o námietkach proti účtom telekomunikačných úhrad 

        Spravovanie frekvenčného spektra 

        Regulácia neverejných telekomunikačných sietí a činnosti 

        Schvaľovanie spôsobilosti telekomunikačných zariadení 

        Činnosť špeciálneho stavebného úradu pre telekomunikačné stavby 

        Výkon štátnej inšpekcie v telekomunikáciách a rádiokomunikáciách 

   

Od 1.7.2000 v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v platnom 

znení sú hlavné činnosti úradu nasledovné:  

 vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností, ktorá zahŕňa najmä:  

o       povoľovanie telekomunikačných činností,  

o       reguláciu prevádzkovania telekomunikačných sietí, telekomunikačných zariadení 

a poskytovanie verejných telekomunikačných sluţieb,  

o       reguláciu obmedzených zdrojov (čísla, frekvencie a volacie značky),  

o       reguláciu cien (ak poskytovateľ verejnej telekomunikačnej sluţby má monopolné 

postavenie, výrazný vplyv na telekomunikačnom trhu alebo je to potrebné vo 

verejnom záujme),  



o       schvaľovanie technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení,  

o       povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení,  

o       vykonávanie štátneho dohľadu nad telekomunikačnými činnosťami, t.j. kontroly 

plnenia povinností a podmienok stanovených zákonom o telekomunikáciách 

a podmienkami licencií, kontroly technického stavu telekomunikačných zariadení 

a vedení verejných telekomunikačných sietí, nariaďovanie odstránenia zistených 

nedostatkov, ukladanie pokút a prejednávanie priestupkov, ochrana proti rušeniu.  

 zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti telekomunikácií na úrovni regulačných 

orgánov,  

 spolupracuje s Radou Slovenskej republiky pre vysielanie a retransmisiu,  

 ukladá sankcie,  

 vykonáva ďalšie činnosti podľa zákona.  

 Poslanie úradu  

Poslaním Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 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 všeobecne záväzných právnych 

predpisov, z technických predpisov, z technických noriem, z medzinárodných zmlúv, ktorými 

je Slovenská republika viazaná a z odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti 

telekomunikácií.  

Rozpočet úradu  

Rozpis záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2000  

Príjmy 65 000 000,- Sk  

600 Beţné výdavky 61 090 000,- Sk  

610 Mzdy a platy 33 866 000,- Sk  

710 Obstarávanie kapitálových aktivít 5 000 000,- Sk  

z toho: Systémové výdavky 1 600 000,- Sk  

Výdavky na beţnú investičnú činnosť 3 400 000,- Sk  

Rozpočtové opatrenia v roku 2000 (v tis. Sk)  

        Listom MDPT SR č.j. 720-410/2000 zo dňa 10.07.2000 "Rozpočtové opatrenie na 

zabezpečenie realizácie nových  stupníc platových taríf od 1.júla 2000 pre 

zamestnancov  rozpočtových organizácií" upravilo MDPT SR záväzné úlohy a 

záväzné ukazovatele pre TÚ SR takto:                                       

zvýšilo:  beţné výdavky (600) o + 855 tis. Sk  



z toho mzdy, platy a OOV (610) o 621 tis. Sk  

        Listom MDPT SR č.j. 861-410/2000 zo dňa 22.08.2000 na základe našej ţiadosti č. 

4457/2000 zo dňa 2.05.2000 o zaujatie stanoviska k pouţitiu prostriedkov osobitného  

príjmového účtu, v súlade so splnomocnením v časti D.1. uznesenia vlády SR č. 

985/1999 k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 a podľa § 14 ods. 2 zákona 

NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, 

Ministerstvo financií SR viaţe: kapitálové aktivity (710) o 1 642 tis. Sk  

        Listom MDPT SR č.j. 1082 - 410/2000 zo dňa 25.10.2000 "Rozpočtové opatrenie - 

delimitácia rozpočtových prostriedkov" v súvislosti s prechodom kompetencií štátnej 

regulačnej politiky na TÚ SR podľa zákona NR SR č. 195/2000 Z.z. o 

telekomunikáciách zo dňa 27. júna 2000, s cieľom zabezpečiť plynulý prechod 

kompetencií, zamestnancov a zodpovedajúcich prostriedkov medzi MDPT SR, TÚ SR 

a jednotlivými krajskými úradmi SR, MF SR na základe ţiadosti ministra dopravy, 

pôšt a telekomunikácií SR č. 1432/M - 2000 zo dňa 8.09.2000 v súlade so 

splnomocnením v časti D.1 uznesenia vlády SR č. 985/1999 k návrhu zákona o 

štátnom rozpočte na rok 2000 a podľa § 14 ods. 2 zákona NR SR č.  303/1995 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, vykonalo rozpočtové opatrenie 

ktorým sa vykoná delimitácia v zmysle ods. 4 § 13 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Delimitácia rozpočtových 

prostriedkov sa týmto rozpočtovým opatrením vykonala nasledovne:  

o        z rozpočtu kapitoly MDPT SR na rok 2000 do rozpočtu TÚ SR:  

     Beţné výdavky spolu (600): + 253 tis. Sk  

     V tom: (610) mzdy a platy 143 tis. Sk  

            (620) 38 % poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 55 

tis. Sk  

            (630) prevádzkové náklady pripadajúce na delimitovaných 

zamestnancov 55 tis. Sk  

 Z rozpočtu kapitoly MDPT SR (podpoloţky 6010 - TÚ SR) na rok 2000 do rozpočtov 

jednotlivých krajských úradov takto: 

Krajský úrad  600 - beţné 

výdavky spolu 

[v tis. Sk]  

610 - mzdy 

a platy  

[v tis. Sk]  

620 - poistné a 

príspevky do 

poisťovní a NÚP 

[v tis. Sk]  

630 - prevádzkové 

náklady  

[v tis. Sk]  

Banská Bystrica  483  286  108  88  

Bratislava  376  225  85  66  

Košice  354  209  79  66  

Nitra  373  223  84  66  

Prešov  359  213  80  66  

Trenčín  357  211  80  66  

Ţilina  242  144  54  44  



   

        Listom MDPT SR č. 1301 - 410/2000 zo dňa 19.12.2000 "Rozpočtové opatrenie na 

rok 2000 - povolené prekročenie záväzných ukazovateľov", v nadväznosti na prijaté 

rozhodnutie vlády SR na základe splnomocnenia daného v časti D.1 uznesenia vlády 

SR č. 985 zo dňa 11. novembra 1999 k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 

a v súlade s § 13 ods. 3 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v 

znení neskorších predpisov, MF SR listom č. 26359/2000-46 zo dňa 18. decembra 

(rozpočtové opatrenie č. 24) povolilo  prekročiť záväzné ukazovatele rozpočtu 

schválené zákonom NR SR č. 372/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000 v znení 

zákona NR SR č. 245/2000 Z.z. takto:  

Beţné výdavky (600) o + 418 tis. Sk  

      z toho: mzdy, platy a OOV (610) o 303 tis. Sk  

      odvody (620) o 115 tis. Sk  

 Listom MDPT SR č.j 1321 - 410/2000 zo dňa 21.12.2000 na základe našej ţiadosti č. 

8096/2000 zo dňa 12.07.2000 a ţiadosti č. 10423/2000 zo dňa 26.09.2000 o 

poskytnutie   finančných prostriedkov na poloţke 640 - Beţné transfery, podpoloţke 

64209 - odstupné zamestnancom, v súlade s listom MF SR č. 23687/2000-47 zo dňa 

6.12.2000 (rozpočtové    opatrenie č. 19) nám MDPT zvýšilo beţné výdavky (600) v 

podpoloţke odstupné zamestnancom (642 09) nasledovne:  

          Beţné výdavky (600) o + 1 180 tis. Sk  

    Z toho odstupné zamestnancom (642 09) o 1 180 tis. Sk                           

        Listom MDPT SR č. j. 1302 - 410/2000 zo dňa 20.12.2000 "Rozpočtové opatrenie - 

delimitácia rozpočtových prostriedkov" MF SR vykonalo rozpočtové opatrenie č. 16 

a) v súlade so splnomocnením v časti D.1 uznesenia vlády SR č. 985/1999 k návrhu 

zákona o štátnom rozpočte na rok 2000 a podľa § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 

303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Týmto 

rozpočtovým opatrením - viazaním záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu 

schválených zákonom NR SR č. 372/1999 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2000 sa 

delimitovali rozpočtové prostriedky nasledovne:  

o        Z rozpočtu MDPT SR (podpoloţky 6010 - TÚ SR) na rok 2000 do rozpočtu 

Krajského úradu Trnava:  

Beţné výdavky spolu (600):  361 tis. Sk  

V tom: (610) mzdy a platy:  214 tis. Sk  

 (620) poistné a odvody 80 tis. Sk  

 (630) tovary a sluţby  66 tis. Sk  



o       Z rozpočtu kapitoly MDPT SR (podpoloţky 6010 - TÚ SR) na rok 2000 do 

rozpočtov krajských úradov (zahrnuté 4% zvýšenia stupníc platových taríf 

delimitovaných zamestnancov nariadenie vlády č. 193/2000 Z.z. platné od 

1.7.2000)  

Beţné výdavky spolu (600):   130 tis. Sk  

       V tom: (610) mzdy a platy   65 tis. Sk  

             (620) poistné a odvody  47 tis. Sk  

             (630) tovary a sluţby   18 tis. Sk  

V súvislosti s uvedeným MF SR vykonalo rozpočtové opatrenie č. 21 (list č. 

24454/2000 - 46 zo dňa 6.12.2000), ktorým sa delimitovali tri funkčné miesta a 

rozpočet TÚ SR na Ministerstvo ţivotného prostredia SR nasledovne  

Beţné výdavky spolu (600):   128 tis. Sk  

        V tom: (610) mzdy a platy   77 tis. Sk  

              (620) poistné a odvody  29 tis. Sk  

              (630) tovary a sluţby   22 tis. Sk  

 Listom MDPT SR č. j. 1326-410/2000 zo dňa 18.12.2000 nám MDPT SR dňa 

05.02.2001 oznámilo úpravu záväzného ukazovateľa štátneho rozpočtu na rok 2000 

takto: tis. Sk  

            Príjmy o + 135 000 tis. Sk  

Záväzné výstupy štátneho rozpočtu  

Stavy na účtoch Telekomunikačného úradu SR vedených v Národnej banke Slovenska:  

názov účtu  číslo účtu  stav k 31.12.2000 v Sk  

výdavkový  6227 - 062  60 809 012,67  

investičný  (beţné výdavky)  43 - 6227 - 062  2 784 160,60  

investičný (systémové výdavky)  916 - 6227 - 062  1 442 668  

príjmový  19 - 6227 - 062  201 666 178,62  

príjmový - pokuty        3017 - 6227 - 062  2 720 837,57  

sociálny  1169 - 6227 - 062  193 482,50  

depozitný  6015 - 6227 - 062  4 343 367,-  

Výdavky spolu:  65 035 841,27 Sk  

Príjmy spolu:      204 387 016,19 Sk  

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2000  



Bežné výdavky:  

Názov položky  rozpočet v tis. 

Sk  

upravený v tis. 

Sk    

čerpanie v Sk   čerpanie v %  

610 mzdy, platy        33 866  33 083  33 025 494,-  99, 83  

620 poistné a 

príspevky do 

zdravotných 

poisťovní, Soc. 

poisťovňa, do 

Národného úradu 

práce      

12 869  12 575  12 007 212,-  95, 48  

630 tovary a 

ďalšie sluţby   
13 500  13 005  12 657 812, 47  97, 33  

631 cestovné 

výdavky     
1 700  1 840  1 802 907, 27  97, 98  

632 energia, 

voda, 

komunikácie          

3 670  2 740  2 690 572, 39  98, 20  

633 materiál a 

dodávky         
3150  3215  3 162 704, 65  98, 37  

634 dopravné     1 880  1 750  1 765 932, 90  98, 66  

635 rutinná a 

štandardná              

údrţba   

660  535  505 441, 66  94, 48  

636 nájomné        1 510  1 395  1 345 993, 43  96, 49  

637 ostatné 

sluţby           
930  1 490  1 384 260, 17  92, 90  

640 beţné 

transfery 

(odstupné 

zamest.)  

855  2 035  1 972 800, 00  96, 94  

600 beţné 

výdavky spolu  
61 090  60 698  59 663 318, 47  98, 30  

Bežné výdavky - osobitný účet  

Názov položky     limit MDPT v tis. Sk        Čerpanie v Sk  Čerpanie v %  

(610) hmotná 

zainteresovanosť    
558  557 764, -  99, 96  

(620) 38 % odvody z 

miezd                         
210  210 556, -  100, 26  

(630) zvyšovanie 

kvalifikácie - školenia                 
220  214 365, 80  97, 44  

(630) zvyšovanie 

kvalifikácie - knihy                    
130  120 598, 40  92, 77  

(600) spolu:             1 118  1 103 284, 20  98, 68  

             



Beţné výdavky Telekomunikačného úradu SR boli celkovo čerpané na  98,30 %. V rozpise 

záväzných úloh štátneho rozpočtu TÚ SR obdrţal limit mzdových prostriedkov vo výške 33 

866 tis. Sk a počet zamestnancov 285. Skutočná priemerná mzda za rok 2000 bola 13 786,- Sk 

s priemerným počtom zamestnancov 203. Pouţitím prostriedkov pokutového účtu v roku 

2000 vo výške 558 tis. Sk sa priemerná mzda zvýšila o 229 Sk na jedného zamestnanca úradu.  

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2000  

Kapitálové 

výdavky       

Rozpočet v tis. 

Sk  

Upravený 

rozpočet  

Čerpanie v Sk  Čerpanie v %  

Nákup 

dopravných 

prostriedkov        

1 600  538  514 876,-  95, 70  

Nákup meracej a 

monitorovacej 

techniky     

1 600  1 600  1 442 668,-  90, 17  

Rekonštrukcia a 

modernizácia   
1 500  1 150  1 147 480, 30  99, 78  

Nákup 

kancelárskeho 

nábytku          

100  -  -  -  

Nákup 

kopírovacích 

strojov           

200  70  62 115,-  88, 74  

Spolu:       5 000  3 358  3 167 139,-  94, 32  

   

Názov položky, 

podpoložky  

Limit MDPT v Sk  Čerpanie v Sk  Čerpanie v %  

Nákup výpočtovej 

techniky  
1 062 000  1 059 689, 30  99, 78  

Kapitálové výdavky Telekomunikačného úradu boli celkovo čerpané na  95, 63 %.  

Príjmy Telekomunikačného úrad SR za rok 2000  

Príjmov spolu v Sk:   201 666 178, 62  

% plnenia:   310, 26  

Príjmový účet - príjmy členené podľa druhov činností k 31.12.2000 

Neverejné telekomunikačné zariadenia     2 628 684, -      

Skúšky operatérov     67 992, 60   

Príjmy z povolení za RDST      132 669 371, 25     

Príjmy z povolení za modelárske RDST    180 318, -  

Príjmy z povolení na R a TV    3 826 492, 40  

Príjmy z povolení - plynovod     1 106 262, -  

Príjmy z licencií      59 734 855, -  



Príjmy z nájomného    46 401, -  

Úroky z omeškania     79 992, 70  

Úroky z účtu           28 245, 15  

      Ostatné + pokuty    1 297 564, 52  

Spolu:  201 666 178, 62  

Príjmový účet - pokutový  

Príjmy z uloţených pokút predstavovali k 31.12.2000 celkovú sumu 3 795 575, 83 Sk.  

Prostriedky osobitného príjmového účtu v celkovej sume 2 205 383, 50 Sk boli pouţité v 

súlade s nariadením vlády SR č. 34/94 Z.z. a s nariadením vlády číslo 340/94 Z.z.  

Depozitný účet  

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. (o správnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov)  boli odvedené na účet Daňového úradu Bratislava III. za január 

aţ december 2000 v celkovej výške 4 693 728, 10  Sk.  

Personálne otázky  

TÚ SR ukončil začiatkom roka 2. etapu štrukturálnych zmien súvisiacich s úlohou 

vlády SR  - pokles počtu zamestnancov rozpočtových organizácií a orgánov.  

V dôsledku zmien vyplývajúcich z nového zákona o telekomunikáciách, zmenil úrad 

1.7.2000 svoju organizačnú štruktúru s nasledovným dopadom:  

Pokles schválených funkčných miest na  215  

Počet zamestnancov prevedených na Krajské úrady  24  

Zníţenie počtu zamestnancov úradu  20  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2000 bol 203 (pokles oproti roku 

1999 o 53 zamestnancov).  

  K 31.12.2000 zabezpečoval úrad svoje činnosti s počtom zamestnancov 178 (pokles 

oproti 31.12.1999 o 76 zamestnancov), z ktorých bolo 77 ţien. Úrad mal k 31.12.2000 na 

materskej dovolenke a ďalšej materskej dovolenke 6 zamestnankýň.  

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2000:  

78 vysokoškolské vzdelanie  

95 úplné stredné vzdelanie  

5 stredné vzdelanie  

   

V oblasti miezd odbor ľudských zdrojov dodrţal stanovený limit pouţitia mzdových 

prostriedkov úradu na 99,83%.  

Organizačná štruktúra Telekomunikačného úradu SR platná od 1.7.2000 



 

Hlavné činnosti Telekomunikačného úradu SR  

Odbor regulácie  

Personálne obsadenie odboru bolo k 31.12. 2000:  

riaditeľ odboru - 1,  

zamestnanci - 4  

Poslanie:  

Hlavnou úlohou odboru je rozhodovanie v oblasti udeľovania licencií na 

telekomunikačné činnosti pre telekomunikačných operátorov,  príprava výberových konaní, 

reguluje ceny a tarify, rozhodovanie o predbeţných  podmienkach  a vydávanie všeobecných 

povolení a ich zmien.  

Ďalšie úlohy súvisia so zásahmi do zmluvných vzťahov medzi právnymi subjektami  

pôsobiacimi na telekomunikačnom trhu: konanie v prípade rozporov v dohodách o prístupe 

k telekomunikačnej sieti, rozhodovanie  o usporiadaní hraníc verejných telekomunikačných 

sietí, rozhodovanie o spoločnom pouţívaní telekomunikačných zariadení a zverejňovanie 

zmlúv uzavretých medzi prevádzkovateľmi.  

     Odbor regulácie plní dôleţité úlohy vo vzťahu k povinnosti poskytovania univerzálnej 

sluţby v štáte: schvaľuje všeobecné podmienky poskytovania univerzálnej sluţby v štáte, 

môţe uloţiť povinnosť prispievať poskytovateľovi univerzálnej sluţby na preukázateľné 

straty spojené s touto činnosťou. Taktieţ môţe určiť povinnosť poskytovať vymedzené druhy 

verejných sluţieb.  



Odbor regulácie zabezpečuje aj plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných 

záväzkov.  

Za vykonávané úkony sa vyberajú poplatky podľa telekomunikačného zákona a podľa 

zákona o správnych poplatkoch.  

Najdôležitejšie úlohy:  

        Vydávanie zmena alebo zrušenie všeobecných povolení na vykonávanie 

telekomunikačných činností, zverejňovanie návrhu VP vo vestníku MDPT (§11 ods. 2, 

písm. a) a §12)  

        Vydávanie, zmena alebo zrušenie licencií na vykonávanie telekomunikačných činností, 

zverejňovanie výzvy na podanie ţiadosti o licenciu, udelenia, zmeny alebo odňatia 

licencie vo vestníku MDPT (§11 ods. 2, písm. c),  §15 - §17, §19, §20)  

        Výberové konanie ţiadateľov o licenciu (§18)  

        Rozhodovanie o predbeţných podmienkach (§11 ods. 2, písm. b)  

        Konanie v prípade ak sa nedohodne prevádzkovateľ VTS s významným vplyvom na trhu 

s iným prevádzkovateľom alebo poskytovateľom telekomunikačnej sluţby na prístupe do 

ním prevádzkovanej VTS (§22 ods. 3)  

        Zverejňovanie zmlúv uzavretých medzi prevádzkovateľmi VTS (§23 ods.3)  

        Rozhodovanie o spoločnom pouţívaní telekomunikačných zariadení (§25 ods. 3)  

        Uloţenie povinnosti poskytovať vymedzené druhy verejných sluţieb (§26 ods. 3)  

        Uloţenie povinnosti prevádzkovateľom VTS prispievať prevádzkovateľom univerzálnej 

sluţby (§26 ods. 4)  

        Riadenie pouţívania čísiel (§29 ods. 1, písm. a)  

        Zostavovanie číslovacieho plánu (§29 ods. 1, písm. b)  

        Rozhodovanie o usporiadaní hraníc VTS (§29 ods. 1, písm. d)  

        Zverejňovanie číslovacieho plánu vo vestníku MDPT (§29, ods. 4)  

        Regulácia cien a taríf (§32)  

        Schvaľovanie všeobecných podmienok poskytovania univerzálnej sluţby a tarifu za ňu, 

ich zmeny vrátane zverejnenia vo vestníku MDPT (§39 ods. 3)  

        Vyberanie správnych poplatkov a poplatkov za vykonávané úkony (podľa tohto zákona a 

zákona č. 145/95 Z.z v znení neskorších predpisov)  



Konkrétne aktivity v roku 2000:  

        Príprava dokumentov pre prechod kompetencií na TÚ SR podľa nového 

telekomunikačného zákona  

        Tvorba podkladov pre koncepciu TÚ SR  

        Spolupráca na nových verziách telekomunikačného zákona a príprava vykonávacích 

vyhlášok  

        Príprava licenčných konaní s operátormi  

        Príprava a vydanie licencie pre ST  

        Príprava a vydanie rozhodnutia o regulácii cien typu "Price Cap" v zbierke zákonov  

        Príprava a vydanie licencií pre mobilných operátorov  

        Príprava a vydanie rozhodnutia o regulácii cien pre poskytovanie rádiokomunikačných 

sluţieb pre obdobie do 30.6. 2001  

        Návrh druhu a veľkosti poplatkov pre nové znenie zákona o správnych poplatkoch  

        Tvorba koncepcie systému uplatňovania úhrad za licencie  

        Príprava regulačného opatrenia pre reguláciu cien TKR  

        Príprava a publikovanie všeobecných povolení pre základné typy telekomunikačných 

sluţieb  

        Vyhodnocovanie uplatnenia regulačných opatrení o regulácii cien v telekomunikáciách 

a TKR  

        Príprava základných štatistických hlásení v sektore telekomunikácií  

        Príprava základného  znenia licencií pre typické druhy verejných telekomunikačných sietí 

a sluţieb s vyuţitím obmedzených zdrojov  

        Vydávanie licencií  

        Vydávanie predbeţných podmienok  

        Schválenie a vydanie všeobecných podmienok poskytovania univerzálnej sluţby pre 

dominantného operátora  

        Poskytovanie informácií a informačných materiálov súvisiacich s regulačnou činnosťou 

pre médiá  



        Konzultačná a koordinačná činnosť s ústrednými orgánmi štátnej správy pri vykonávaní 

telekomunikačného zákona  

Odbor správy frekvencií    

Personálne obsadenie odboru bolo k 31.12. 2000:  

riaditeľ odboru - 1,  

zamestnanci - 20.  

     Aktivity odboru patria k nenahraditeľným a to aj v budúcnosti bez ohľadu na to, ako sa 

bude táto organizačná zloţka nazývať a v akých organizačných štruktúrach bude v  SR 

pôsobiť.  

Najdôležitejšie úlohy:  

 zastupuje záujmy Slovenskej republiky v oblasti frekvenčného spektra,  

 pripravuje návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra,  

 vykonáva medzinárodnú a vnútroštátnu koordináciu rádiových frekvenčných pásiem a  

frekvencií pre všetky rádiokomunikačné sluţby,  

 vypracováva frekvenčné plány vyuţívania frekvenčného spektra pre všetky druhy  

rádiokomunikačných sluţieb,  

 rozhoduje o pridelení frekvenčných pásiem a frekvencií operátorom vysielacích 

rádiových zariadení,  

 povoľuje zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení a prideľuje  

volacie značky,  

 zabezpečuje hospodárne vyuţívanie frekvenčného spektra,  

 rieši a plní úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných telekomunikačných  

organizáciách v oblasti rádiokomunikácií,  

 vydáva, mení alebo ruší  všeobecné povolenia  a predbeţné podmienky pre  rádiové  

prostriedky,  

 pripravuje technické podklady pre vydanie licencií na poskytovanie 

telekomunikačných sluţieb, ktoré vyţadujú pridelenie frekvencií,  

Konkrétne aktivity v roku 2000:  

V priebehu r.2000 boli v pôsobnosti odboru vydané povolenia na prevádzkovanie rádiových 

zariadení podľa niţšie uvedenej tabuľky:  



Druh povolenia  Počet povolení  

GSM  900  159  

DGS 1800  107  

NMT 450  33  

PPS  264  

PPS spoločné frekvencie  165  

Lietadlové  132  

Lodné  45  

CB  308  

Amatérske  1077  

R sluţba TV  43  

R sluţba R  20  

Osobitné, zvláštne  131  

MMDS,MVDS  4  

Jednokanálové tf. pevné spoje VAM  6  

RR trasy  329  

Modulačné spoje  14  

VSAT  95  

Uplink  1  

SNG  6  

Prevádzkové osvedčenia  3  

V súvislosti s tým boli vykonané všetky inţinierske výpočty vnútroštátne i medzinárodné 

koordinácie, včítane nevyhnutných konzultácií  s potenciálnymi ţiadateľmi  

a posudzovania nimi predkladaných v projektových dokumentácií. V uvedených počtoch nie 

sú zahrnuté vykonané zmeny povolení, zrušenia povolení ako aj príprava obnovy všetkých 

doteraz vydaných všeobecných povolení na verejnú diskusiu uţ podľa podmienok nového 

zákona o telekomunikáciách. Značná časová kapacita odboru bola venovaná príprave nového 

zákona o telekomunikáciách a jeho vykonávacích predpisov, ktorých obsah pôsobnosti TU 

SR patril najmä do pôsobnosti odboru správy frekvencií. 

Po nadobudnutí  účinnosti zákona boli aktivity pracovníkov odboru orientované na 

správny výklad a uplatňovanie jeho jednotlivých, najmä nejednoznačných a sporných 

ustanovení v praxi. Znenie zákona si vyţiadalo zmeny v zavedených postupoch včítane zmien 

všetkých písomností v procese povoľovania rádiových zariadení. S novým zákonom súviseli 

tieţ aktivity voči vybraným orgánom v ňom uvedených v pôsobnosti ktorých došlo k 

zásadným zmenám oproti predchádzajúcemu právnemu stavu, keď boli povoľovaciemu 

konaniu podrobené subjekty v pôsobnosti zboru väzenskej a justičnej správy, ţelezničnej 

polície, colného riaditeľstva a ďalších. Tento proces doteraz nie je ukončený. Zákon vyvolal 

celú sériu konzultácií o ktoré poţiadali či uţ existujúci, alebo potenciálni prevádzkovatelia 

telekomunikačných zariadení spravidla zastupovaní rôznymi advokátskymi kanceláriami 

alebo individuálnymi právnikmi. Z rovnakého dôvodu bol v uplynulom období zaznamenaný 

zvýšený záujem zo strany oznamovacích prostriedkov a odborných časopisov. V súčinnosti s 

prezídiom PZ SR odbor riešil reţim vyuţívania frekvencií určených na osobitné 

telekomunikačné siete pre potreby osôb mimo pôsobnosť MV, ktorým jeho zloţky poskytujú 

spoplatňované sluţby. Vykonal a zúčastnil sa prednášok aplikácií nového zákona.  



V oblasti overovania spôsobilosti osôb na obsluhu vysielacích rádiových zariadení boli 

vykonané tieto skúšky:  

Druh skúšky Počet 

Rádiotelefonna  29  

Niţšia rádiotelefonna  66  

Všeobecné vysvedčenie  19  

Obmedzené vysvedčenie  134  

Amatérska  80  

Na týchto aktivitách sa podieľal popri pracovníkoch odboru SF aj pracovník odboru ŠD.    

 V pôsobnosti odboru bola vykonaná aktualizácia NFT. Odbor sa zúčastňoval na 

aktivitách medzinárodných telekomunikačných organizácií, ich orgánov a pracovných skupín, 

ako aj v pracovnej skupine HCM pre VA. Podieľal sa na príprave Viedenskej dohody 1999 o 

medzinárodnej koordinácií v pásmach 29,7MHz aţ 43,5GHz, regionálnej dohody o 

rádiotelefonnej sluţbe na vnútrozemských tokoch RAIN WAT  a dohody medzi 

administráciami ČR, PL a SR o schvaľovaní dohôd medzi operátormi mobilných 

rádiokomunikačných sietí uzatváraných o plánovaní sietí. Zástupca odboru sa zúčastňoval na 

práci Dunajskej komisie, ktorej členmi sú všetky podunajské štáty. Odbor sa ďalej podieľal na 

práci expertnej komisie pôsobiacej pri rade pre vysielanie a retransmisiu, na príprave stratégie  

a postupov v procese udeľovania licencií na FWA, na príprave viacstrannej medzinárodnej 

dohody o prednostnom delení frekvencií pre FWA. Zúčastnil sa medzinárodných rokovaní, 

ktoré viedli k podpísaniu uvedených dohôd.  Podieľal sa na príprave nových licencií pre 

operátorov mobilných,  verejných telekomunikačných sietí a operátora pevnej verejnej 

telekomunikačnej siete. Pripravil podklady pre štruktúru základnej databázy TU SROV. 

Podieľal sa na príprave projektu PHARE a vytvorení podmienok pre moţnosť udelenia 

licencií na zriaďovania a prevádzkovanie sietí UMTS. Vypracoval stanoviská SR k 

pripravovaných návrhom odporúčaní a rozhodnutí CEPT a realizoval proces ich akceptovania 

do podmienok SROV. V súčinnosti so zastupiteľskými   orgánmi cudzích štátov a s MZV 

operatívne zabezpečoval rušenú prevádzku rádiových zariadení pre potreby ústavných 

činiteľov iných krajín a ich sprievodov pri návštevách SROV. Vypracoval podklady a 

stanoviská k materiálom pre potreby Rady pre vysielanie a retransmisiu. Pre účely tejto 

správy moţno ako príklad uviesť vypracovanie podkladov pre aktualizovaný Ţenevský plán 

frekvencií.  

V súvislosti s poverením Leteckého úradu koordinovaním frekvencií R sluţby a 

Leteckej sluţby pripravoval podklady pre databázu leteckého úradu. Vo vyţiadanej súčinnosti 

s orgánmi činnými v trestnom konaní odbor spolupracoval pri objasňovaní trestnej činnosti.  

Vykonával oponentúry návrhov všeobecne záväzných predpisov, technických predpisov.  

V telekomunikáciách  a úloh MDPT pre VÚS v súčinnosti s ROŠ podieľal sa na 

príprave koncepcie R vysielania pri mimoriadnych situáciách a za brannej pohotovosti štátu. 

V súčinnosti s Úradom CO riešil zabezpečenie vyrozumievania obyvateľstva. V neposlednom 

rade pripravil sadzobník úhrad za povolenie rádiových zariadení.  

Certifikačný odbor  

Personálne obsadenie odboru bolo k 31.12. 2000:  



riaditeľ odboru - 1,  

zamestnanci - 5  

Najdôležitejšie úlohy:    

        schvaľovanie technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení,  

        prideľovanie čísiel a správa číslovacieho plánu - od 1.7.2000, po nadobudnutí účinnosti 

zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.  

Konkrétne aktivity v roku 2000:    

        Pripomienkovanie návrhu zákona o telekomunikáciách.  

        Pripomienkovanie a návrh vyhlášok k návrhu zákona o telekomunikáciách.  

        Pripomienkovanie vyhlášok k zákonu o telekomunikáciách.  

        Účasť na práci komisie poverenej vypracovaním návrhu nariadenia vlády, ktorým bude 

implementovaná smernica ES 1999/5/EC o rádiotechnických zariadeniach a koncových 

telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody.  

        Vyplnenie ITU - T dotazníka týkajúceho sa regulácie v telekomunikáciách.  

        Vypracovanie memoranda o činnosti TÚ SR.  

        Vypracovanie koncepcie TÚ SR.  

        Zverejňovanie a aktualizácia zoznamov schválených zariadení a informácií o činnosti 

odboru na internetovej stránke TÚ SR.  

        Pripomienkovanie prekladov a anotácií  k normám STN EN, STN ETS, STN TBR 

a technickým predpisom telekomunikácií.  

        Účasť  na práci TNK č.41 - Telekomunikácie, TNK č. 80 - Rádiokomunikácie a TNK č. 

34  EMC.  

        Spolupráca s ÚNMS SR a SKTC 101, EVPÚ Nová Dubnica v oblasti schvaľovania 

technickej spôsobilosti telekomunikačných zariadení.  

        Spolupráca s prevádzkovateľmi verejných telekomunikačných sietí a sluţieb v oblasti 

prideľovania čísiel.  

        Poskytovanie informácií týkajúcich sa schvaľovania technickej spôsobilosti ale aj  iných 

činností úradu súvisiacich prevaţne s reguláciou v telekomunikáciách (všeobecné 

povolenia, podmienky pripojovania a prevádzkovania ap.) a vybavovanie korešpondencie 

(listy, faxy, e-maily, vyplňovanie rôznych formulárov, dotazníkov ap.) smerom 



k zahraničným subjektom (výrobcovia, akreditované laboratória, medzinárodné 

telekomunikačné organizácie ap.).  

V roku 2000 odbor vydal 556 rozhodnutí. V tomto členení:  

        266 rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti koncového telekomunikačného 

zariadenia,  

        49 rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti zariadenia pre šírenie 

rozhlasových a televíznych programov po vedeniach,  

        133 rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti rádiového zariadenia,  

        68 rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti zariadenia začleňovaného do 

verejnej telekomunikačnej siete,  

        23 rozhodnutí o tom, ţe zariadenie schvaľovaniu nepodlieha,  

        17 rozhodnutí o pridelení čísla -  7 pre prístup do siete Internet,  - 5 pre 

poskytovanie hlasovej sluţby prostredníctvom siete Internet, 5 - iné.  

Odbor štátneho dohľadu  

Personálne obsadenie odboru bolo k 31.12. 2000: 

riaditeľ odboru - 1, 

zamestnanec - 5, 

ekonomicko-administratívny zamestnanec- 1, 

vedúci oddelenia KMS Hviezdoslavov - 1, 

zamestnanec KMS - 7, 

ekonomicko-administratívny zamestnanec - 1, 

domovník - kurič - 1, 

vedúci oddelenia KMS Štrbské pleso - 1, 

zamestnanec KMS - 6.   

Personálne obsadenie odboru štátneho dohľadu Bratislava bolo k 31.12. 2000: 

riaditeľ odboru - 1, 

zamestnanec - 10, 



ekonomicko-administratívny zamestnanec- 1. 

Personálne obsadenie odboru štátneho dohľadu Banská Bystrica bolo k 31.12. 2000: 

riaditeľ odboru - 1, 

zamestnanec - 12, 

ekonomicko-administratívny zamestnanec- 1. 

Personálne obsadenie odboru štátneho dohľadu Košice: 

riaditeľ odboru - 1, 

zamestnanec - 13, 

ekonomicko-administratívny zamestnanec- 1. 

Personálne obsadenie odboru štátneho dohľadu Nitra: 

riaditeľ odboru - 1, 

zamestnanec - 8, 

ekonomicko-administratívny zamestnanec- 1. 

Personálne obsadenie odboru štátneho dohľadu Prešov: 

riaditeľ odboru - 1, 

zamestnanec - 10, 

ekonomicko-administratívny zamestnanec- 1. 

Personálne obsadenie odboru štátneho dohľadu Trenčín: 

riaditeľ odboru - 1, 

zamestnanec - 7, 

ekonomicko-administratívny zamestnanec- 1. 

Personálne obsadenie odboru štátneho dohľadu Trnava: 

riaditeľ odboru - 1, 

zamestnanec - 8, 

ekonomicko-administratívny zamestnanec- 1. 



Personálne obsadenie odboru štátneho dohľadu Ţilina: 

riaditeľ odboru - 1, 

zamestnanec - 10, 

ekonomicko-administratívny zamestnanec- 1. 

Najdôležitejšie úlohy:  

 vybavuje všetky prípady rušenia so zahraničnými správami podľa 

rádiokomunikačného poriadku a medzinárodných bilaterálnych alebo multilaterálnych 

dohôd,  

 vybavuje prípady rušenia s príslušnými ministerstvami,  

 povoľuje výnimky z povinného odrušenia v rozsahu stanovenom zákonnou normou,  

 prostredníctvom kontrolných meracích staníc:  

a) vykonáva pravidelný monitoring frekvenčného spektra,  

b) zisťuje neţiadúce elektromagnetické vyţarovanie vrátane zabezpečenia nápravy,  

c) vykonáva kontrolu dodrţiavania licenčných podmienok vysielania prevádzkovateľov  

 R a TV zo zákona  

d) vykonáva kontroly a merania pre potreby úradu,  

 organizuje a vykonáva  špeciálne rádiotechnické merania v teréne,  

 koordinuje činnosť odborov štátneho dohľadu Bratislava, Banská Bystrica, Košice, 

Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Ţilina.  

Najdôležitejšie úlohy odborov štátneho dohľadu:  

 vykonáva štátny dohľad v telekomunikáciách,  

 vykonáva kontrolu vyuţívania frekvenčného spektra,  

 vykonáva kontrolu dodrţiavania podmienok pre uvádzanie vybraných 

telekomunikačných zariadení do prevádzky a na trh,  

 zisťuje zdroje rušenia prevádzky povolených telekomunikačných sietí  

a telekomunikačných zariadení,  

 vykonáva trhový dohľad z hľadiska splnenia technických poţiadaviek na obmedzenia  

elektromagnetického rušenia,  

 kontroluje dodrţiavanie licenčných podmienok a podmienok všeobecných povolení,  

 kontroluje technický stav telekomunikačných zariadení, vedení verejných  

telekomunikačných sietí a káblových distribučných systémov pre televízne, zvukové  



a interaktívne multimediálne signály,  

 ukladá pokuty a prejednáva priestupky.  

Konkrétne aktivity v roku 2000:  

Rozhodovanie v oblasti telekomunikačných služieb  

Počet rozhodnutí v I. stupni správneho konania  

Vybavené spolu: 1289  

Vyhovené: 440  

Nevyhovené: 849  

Počet rozhodnutí vydaných v odvolacom konaní  

Vybavené spolu: 267  

Vyhovené: 32  

Nevyhovené: 198  

Neprípustné: 18  

Vrátené na nové rozhodnutie: 6  

Povolená obnova konania: 1  

Nepovolená obnova konania: 2  

Zastavené správne konania: 10  

Štátny dohľad v rádiokomunikáciách 

Vybavené hlásenia na rušený príjem:  

Rozhlas (AM, FM): 36  

Televízia: 196  

Rádiové siete: 67  

Kontrola vysielačov rozhlasovej rádiokomunikačnej služby:  

Rozhlas: 13  

Zistené závady: 5  



Televízia: 261  

Zistené závady: 29  

Rádiokomunikačný dohľad (inšpekcia): 

Vykonané kontroly: 744  

Zistené závady: 461  

Rádiomonitoring (odbory štátneho dohľadu):  

Dĺţka sledovania (hod): 1658  

Zistené závady: 63  

Rádiomonitoring (kontrolné meracie stanice):  

Počet kontrol: 13 074  

Zistené závady: 28  

Pravidelná kontrola základných parametrov rozhlasových a televíznych vysielačov 

(kontrolné meracie stanice):  

Rozhlasové vysielače (počet kontrol): 55 650  

Zistené závady: 16  

Televízne vysielače (počet kontrol): 32 473  

Zistené závady: 38  

Prípady porušenia zákona o telekomunikáciách v oblasti prevádzky 

rádiokomunikačných zariadení, riešené v správnom konaní:  

Počet prípadov: 40  

Uloţená pokuta:  170 450,- Sk  

Vydané povolenia pre káblové distribučné systémy pre televízne, zvukové a interaktívne 

multimediálne signály:  

Zriadenie: 58  

Vybrané správne poplatky: 69 500,- Sk  

Prevádzkovanie: 58  

Vybrané správne poplatky: 250 690,- Sk  



Kontroly prevádzkovaných káblových distribučných systémov pre televízne, zvukové 

a interaktívne multimediálne signály:  

Počet: 86  

Príkazy na odstránenie závad: 27  

Správne konania: 6  

Uloţená pokuta: 13 000,- Sk  

Celkový počet evidovaných rozvodov v prevádzke: 541  

Počet účastníckych zásuviek: 659 509  

Štátny dohľad v telekomunikáciách 

Kontroly telekomunikačných zariadení pri zriadení a prevádzkovaní  

Počet: 694  

Zistené závady: 100  

Kontroly trhu - vykonané v distribučnej sieti:  

Počet: 155  

Zistené závady: 18  

Prípady poškodenia telekomunikačných zariadení riešené v správnom konaní  

Počet: 191  

Uloţená pokuta: 4 590 500,- Sk  

Neprípustné prevádzkovanie koncových telekomunikačných zariadení  

Počet: 26  

Uloţená pokuta: 149 800,- Sk  

Nedodržanie podmienok stanovených v povoleniach a licenciách  

Počet: 2  

Uloţená pokuta: 700 000,- Sk  

Povolenia na zriaďovanie a prevádzkovanie neverejných telekomunikačných zariadení 

a povolenia na podnikanie v oblasti koncových telekomunikačných zariadení  



Počet: 49  

Správne poplatky: 17 054,- Sk  

Odbor medzinárodných vzťahov  

Personálne obsadenie odboru k 31.12. 2000:  

riaditeľ odboru - 1, 

medzinárodné vzťahy - 1, 

styk s  verejnosťou, s masmédiami a vnútorné vzťahy - 1. 

Najdôležitejšie úlohy:  

 sprostredkováva a nadväzuje prvotné kontakty so zahraničnými regulačnými orgánmi,  

 komplexne zabezpečuje zahraničné pracovné cesty predsedu a podpredsedu,  

 vypracováva návrhy plánu zahraničných pracovných ciest predsedu a podpredsedu a  

zamestnancov úradu,  

 zabezpečuje účasť zamestnancov úradu v mnohokrajinných programoch PHARE  

(PHARE Multicountry) pre oblasť telekomunikácií v spolupráci s Ministerstvom 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,  

 zodpovedá za pruţnú a účinnú medializáciu aktuálnej problematiky úradu,  

 prezentuje úrad na výstavách a veľtrhoch doma i v zahraničí,  

 zodpovedá za tvorbu účelových a propagačných materiálov (publikácií, bulletinov a  

pozvánok) v dohodnutých termínoch.  

     Časť z uvedených činností bolo vykonávaných, na základe poverenia riaditeľa TÚ SR Ing. 

Ľudovíta Hogha, uţ pred vznikom odboru, t.j. pred 1.7. 2000.   

Konkrétne aktivity v roku 2000:  

 komplexne zabezpečoval zahraničné pracovné cesty,  

 vypracovával návrhy plánu zahraničných pracovných ciest,  

 zabezpečoval účasť zamestnancov úradu v mnohokrajinných programoch PHARE 

(PHARE Multicountry) pre oblasť telekomunikácií v spolupráci s Ministerstvom 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,  

 zabezpečoval realizáciu projektov národného programu PHARE v pôsobnosti úradu v 

spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,  

 organizoval kurzy Anglického jazyka pre pracovníkov úradu,  

 spoluorganizoval stretnutie s Českým telekomunikačným úradom,  

 koordinoval spoluprácu so zahraničnými partnermi,  

 vykonával odborné preklady pre jednotlivé odbory,  



 prezentoval úrad na veľtrhu T.I.S. 2000,  

 administroval stránku TÚ SR na Internete,  

 zabezpečoval včasné dodávanie materiálov TÚ SR určených na zverejnenie vo 

vestníku MDPT SR,  

 redakčne spracoval publikáciu Správa o činnosti za rok 1999,  

 v rámci styku s verejnosťou odpovedal na otázky laickej i odbornej verejnosti,  

        v rámci styku s masmédiami pripravoval a zverejňoval správy pre tlač (11 tlačových 

správ, z uvedeného počtu bolo 7 vydaných po 1.7. 2000) 

  v rámci vnútorných vzťahov zabezpečoval vydávanie interného časopisu a redakčnú 

úpravu príspevkov (5 čísel).  

Odbor hospodárskej politiky  

Personálne obsadenie odboru bolo k 31.12. 2000:  

riaditeľ odboru - 1,  

zamestnanci - 8  

podateľňa - 1  

Najdôležitejšie úlohy:  

 zostavuje a predkladá predsedovi celkový návrh rozpočtu úradu,  

 zodpovedá za hospodárenie so schválenými rozpočtovými prostriedkami,  

 navrhuje rozpočtové opatrenia,  

 vykonáva správu majetku štátu za úrad, zodpovedá za včasnosť a úplnosť 

vysporiadania zistených nedostatkov,  

 vykonáva správu pohľadávok štátu za úrad,  

 predkladá výkazníctvo za úrad,  

 účtuje stav a pohyb majetku a záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov, nákladov a 

výkonov, výdajov a príjmov,  

 uskutočňuje styk s bankami pri zriaďovaní a vedení účtov,  

 spracováva účtovný rozvrh,  

 zabezpečuje obeh finančných a účtovných dokladov úradu,  

 organizuje verejné obstarávanie úradu,  

 vykonáva činnosť v oblasti MTZ a skladového hospodárstva,  

 organizuje a riadi správne sluţby úradu (telefónnu agendu, podateľňu a spisovú 

sluţbu, rozmnoţovanie, upratovanie),  

 vykonáva pokladničnú sluţbu,  

 zabezpečuje opravy a údrţbu vybraných technických zariadení úradu (kancelárska  

technika, výpočtová technika),  

 predkladá na uzavretie nájomné zmluvy, rieši otázky správy, údrţby a opráv objektu  

s prenajímateľmi,  



Odbor mimoriadnych situácií, BOZP, DAM   

Personálne obsadenie odboru k 31.12. 2000: 

riaditeľ odboru - 1, 

zamestnanec obrany TBI, BOZP a DAM - 1, 

zamestnanec DAM - 1, 

vodič - 1.  

Úlohy oddelenia pre rok 2000 boli stanovené  z týchto plánov:  

 Hlavné úlohy v oblasti obrany a civilnej ochrany v roku 2000  

 Plán plnenia úloh v oblasti  BOZP, TBI, PO, DAM  

 Plán školení zamestnancov v oblasti CO, BOZP, PO, DAM  

 Plán kontrol  

Konkrétne aktivity v roku 2000:  

       I. V oblasti  obrany a plnenia úloh v mimoriadnych situácií:  

        Na základe prijatého zákona o telekomunikáciách a podľa nových nariadení 

MDPT SR boli prepracované plány činnosti a ďalšie stanovené dokumenty pre 

zabezpečenie plnenia úloh TÚ SR a odborov štátneho dohľadu krajov za brannej 

pohotovosti štátu a za mimoriadnych situácií, čo predstavovalo spracovanie 48 

dokumentov s celkovým počtom 240 strán. Ich kvalita a úroveň bola preverená 

kontrolou vykonanou pracovníkmi odboru obrany MDPT SR.  V záveroch 

kontroly sa konštatuje, ţe prepracovanie uvedenej dokumentácie bolo vykonané na 

veľmi dobrej úrovni.  

     Boli zrealizované poţiadavky na oslobodenie zamestnancov TÚ SR zaradených do 

vojnovej organizácie TÚ SR, čo predstavuje spracovanie 50 predpísaných 

dokumentov a ich zaslanie na okresné vojenské správy. Ďalej boli zrealizované 

poţiadavky na prednostné spojenie pre 20 vedúcich zamestnancov za brannej 

pohotovosti štátu a za mimoriadnej situácie.  

     V zmysle nových ustanovení zákona o telekomunikácií bola spracovaná koncepcia 

plnenia úloh TÚ SR za brannej pohotovosti a v mimoriadnych situácií a na tom 

základe aj koncepcia ďalšieho zdokonaľovania a doplnenia odboru mimoriadnych 

situácií,  BOZP, DAM. Koncepcia bola prerokovaná na odbore obrany MDPT SR.  

     V súlade s plánom a na základe výšky pridelených finančných prostriedkov 

pokračovalo sa s vybavením hlavného a  záloţného vojnového pracoviska 

potrebným materiálom.  

     Na základe pridelenie výšky finančných prostriedkov MDPT SR na hospodársku 

mobilizáciu odbor pokračoval vo vybavovaní a doplňovaní hlavného a záloţného 

vojnového pracoviska vojnovej organizácie TÚ SR.  



II. V oblasti BOZP, požiarnej ochrany:  

        V zmysle nových  nariadení, poţiadaviek a smerníc  bola dopracovaná 

dokumentácia pre zabezpečovanie poţiarnej ochrany na TÚ SR a na OŠD krajov a 

vybavenie jednotlivých pracovísk úradu predpísanými tabuľami a prostriedkami 

PO.  

     V súlade s príslušnými zákonmi boli v mesiacoch september aţ november 

zorganizované a vykonané školenia zamestnancov TÚ SR a OŠD krajov. Jednalo 

sa o tieto druhy školenia : periodické školenie všetkých zamestnancov z oblasti 

BOZP, PO, CO  školenie vybraných zamestnancov vo výškach  školenie 

poţiarnych hliadok a revízorov prenosného elektrického zariadenie a vybraných 

spotrebičov, školenie vodičov motorových vozidiel.  

     Vzhľadom na zmenu nariadení a vyhlášok bola prepracovaná Smernica pre 

poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov podľa nových ustanovení.  

 III. V oblasti dopravy:  

     Organizačné a operatívne zabezpečovanie prevádzky sluţobných motorových 

vozidiel,  ich servis, opravy údrţbu a pod. -  odbor celkove zabezpečil vykonanie  

50 oprav  

     Boli zorganizované a uskutočnené výberové konania na nákup  automobilov 

a nákup zimných pneumatík pre sluţobné vozidla.  

     Bolo dokončené zavedenie uceleného systému evidencie sluţobných vozidiel 

a zabezpečenie ich bezporuchovej prevádzky.  

 IV.  Ostatné úlohy:  

        Odbor vykonal spracovanie nového formuláru sluţobných preukazov v zmysle 

nového zákona o telekomunikáciách a ich výmenu.  

Odbor zabezpečil prepravu funkcionárov TÚ SR v rámci Bratislavy a Slovenskej republiky.  

Odbor kontroly  

  Personálne obsadenie odboru k 31.12. 2000: 

 riaditeľ odboru - 1  

     V 1. polroku 2000 samostatné oddelenie kontroly nebolo personálne obsadené. V čase     

neobsadenia oddelenia jeho činnosť vykonávalo oddelenie obrany, TBI, BOZP a DAM     

a riaditeľ úradu. Od 1.7.2000 odbor kontroly bolo personálne obsadené 2 pracovníkmi,     

z toho 1 pracovníčka na materskej dovolenke.  

Najdôležitejšie úlohy:  



Zabezpečuje vytváranie systému vnútornej kontroly úradu a koordinuje kontrolnú činnosť 

v úrade v spolupráci s príslušnými odbormi úradu. Vedie centrálnu evidenciu došlých 

sťaţností, oznámení a  podnetov. Zabezpečuje vybavovanie a prešetrenie sťaţností a podnetov 

týkajúcich sa činnosti úradu a jeho zamestnancov.  

Konkrétne aktivity v roku 2000:  

        Vyhodnotenie kontrolnej činnosti TÚSR a podaných petícií a sťaţností v roku 1999 

pre MDPT SR  

        Spracovanie správy týkajúcej sa vnútorného kontrolného systému TÚ SR pre MDPT 

SR  

        Vypracovanie rezortného akčného plánu proti korupcii pre MDPT SR    

        Spracovanie údajov k Národnému  programu boja proti korupcii v zmysle Uznesenia   

    vlády SR č.461/2000 Z.z.  

 Prešetrenie a vybavenie 8 sťaţností v zmysle zákona o sťaţnostiach č. 152/1998 Z.z.  

 Riešenie a vybavenie 35 postúpených podaní z MF SR a PMÚ SR  

 Vybavenie 6 podnetov občanov podaných na TÚ SR  

Odbor právny  

Personálne obsadenie odboru k 31.12. 2000: 

riaditeľ odboru - 1, 

zamestnanec právneho odboru - 3.  

Najdôležitejšie úlohy:  

 posudzuje návrhy zmlúv uzatváraných úradom,  

 zastupuje úrad v právnych sporoch a vymáha pohľadávky úradu,  

 spolupracuje pri vybavovaní sťaţností, petícií, oznámení a podnetov.  

Konkrétne aktivity v roku 2000:  

Prehľad pohľadávok vymáhaných právnym odborom  

Celkom podaných návrhov na výkon rozhodnutia: 103 v sume: 578 990,- Sk.  

Z vymáhanej sumy bolo uhradených 81 110,- Sk.  

Zastavené konania v celkovej sume 50 320,- Sk (dlhodobá insolventnosť povinného, zánik 

organizácie a pod.)  



Trvajúce konania v celkovej sume 447 560,- Sk. Väčšina z  tejto sumy bola priznaná 

uznesením súdov a doručená príslušným bankám povinných. Vo viacerých prípadoch ešte 

súdy nekonali.  

Pohľadávky uplatnené v konkurze v celkovej výške 465 926,- Sk, z tejto sumy zatiaľ súd 

priznal 60 000,- Sk.  

Rozhodnutia TÚ SR boli napadnuté súdnou ţalobou v 14 prípadoch.  

Z toho:  

 rozhodnutia o námietkach proti výške telekomunikačných úhrad - 7,  

 poškodenie podzemného telekomunikačného zariadenia - 6,  

 prechovávanie rádiostaníc bez povolenia - 1.  

Z uvedeného počtu právoplatných rozhodnutí vydaných úradom ide o absolútne zanedbateľný 

počet rozhodnutí napadnutých ţalobou.              

Odbor informatiky 

  Personálne obsadenie odboru k 31.12. 2000: 

riaditeľ odboru - 1.  

Najdôležitejšie úlohy:  

 zodpovedá za prevádzku informačného systému úradu,  

 vykonáva všetky činnosti súvisiace s prevádzkou serverov, počítačovej siete úradu,  

pracovných staníc a ostatných komponentov informačného systému,  

 zabezpečuje aktualizáciu a inováciu pouţívaného softwarového vybavenia,  

 zabezpečuje údrţbu, opravy a inováciu technických prostriedkov informačných  

technológií,  

 preberá od dodávateľských subjektov všetky dodávky tovarov a sluţieb v oblasti  

informačných technológií, garantuje ich kompletnosť a funkčnosť.  

Konkrétne aktivity v roku 2000:  

 zabezpečoval inováciu pouţívaného softwarového vybavenia,  

 pracoval na koncepcii budovania a vyuţívania IS,  

 zabezpečoval budovanie štruktúrovanej kabeláţe,  

 zabezpečoval opravy výpočtovej techniky.  

Hodnotenie a analýza vývoja úradu  



Rok 2000 bol pre Telekomunikačný úrad SR rokom veľmi významných zmien. Tieto 

zmeny súviseli s prijatím nového zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách. Prijatý zákon 

výrazne zmenil poslanie a postavenie úradu. Niektoré činností (napr. povoľovanie 

telekomunikačných stavieb, riešenie námietok proti výške telekomunikačných úhrad), ktoré 

pred prijatím zákona úrad vykonával boli zrušené prípadne boli presunuté kompetencie na iné 

orgány štátnej správy.  

Na čele úradu po prijatí nového zákona je predseda, ktorého volí NR SR na obdobie 6 

rokov. Úrad prevzal všetky kompetencie v oblasti povoľovania telekomunikačných činností 

od MDPT SR a stal sa tak jediným regulačným orgánom pre telekomunikácie, čo je v súlade 

s legislatívou v EÚ.  Od MF SR bola prevzatá cenová regulácia telekomunikačných sluţieb.  

V roku 2000 prebiehali intenzívne prípravy na projekte PHARE 9913.03, ktorý sa po 

dlhých peripetiách začal v januári 2001. Cieľom tohto projektu je reštruktuálizácia úradu, 

zlepšenie frekvenčného managementu a monitoringu v SR (PHARE vyčlenilo na nákup 

software a hardware pre management a monitoring vo výške 1 milión EURO).  

 Hospodárenie úradu má neustále pozitívny vývoj čo dokumentuje niţšie uvedená 

tabuľka (hlavná časť príjmov boli poplatky za vyuţívanie frekvencií)   

   Rok 1999  Rok 2000  

Výdavky spolu:  68 483 624,- Sk  65 035 841,27 Sk  

Príjmy spolu:      144 472 356,- Sk  204 387 016,19 Sk 

Vzhľadom na to, ţe pôsobnosť stavebných úradov pri telekomunikačných stavbách 

prešla na krajské úrady, úrad  presunul pracovníkov týchto úradov na krajské úrady. Naopak 

kompetencie presunuté z Ministerstva financií SR nesprevádzalo aj presunutie príslušných 

pracovníkov z uvedeného ministerstva na úrad. Telekomunikačnému úradu sa aj napriek 

snahe nepodarilo získať vhodných zamestnancov pre výkon tejto činnosti. Čiastočným 

posilnením bol presun pracovníkov sekcie telekomunikácií rezortného ministerstva na úrad.    

Pre dobré fungovanie úradu je potrebné najmä získať fundovaných zamestnancov pre 

odbor regulácie (odborníkov na vydávanie licencií, cenovú reguláciu a prepojovanie 

telekomunikačných sietí), čo je ale pri súčasnom finančnom hodnotení zamestnancov úradu 

veľmi problematické. Bude potrebné zvýšiť jazykovú a počítačovú gramotnosť všetkých 

zamestnancov úradu.  

Úrad sa musí veľmi intenzívne pripravovať na skončenie monopolu ST a.s. na 

poskytovanie hlasovej sluţby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete v roku 

2002. Po tomto termíne bude telekomunikačný trh na Slovensku úplne liberalizovaný.  

Úrad bude naďalej sledovať trendy v telekomunikačnej legislatíve EU (momentálne sa 

pripravuje úplne nový legislatívny rámec pre telekomunikácie) a uplatňovať ich pri svojej 

činnosti.  


