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1.  Identifikácia organizácie  
 
Názov organizácie:  Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 
Sídlo organizácie:  Továrenská 7,  P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24 
Rezort: telekomunikácie 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Predseda: Ing. Ladislav Mikuš. 
Podpredseda: Ing. Juraj Michňa 
IČO: 308 44 355 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15,  

č.ú.: 7000136022/8180. 
 
Členovia vedenia organizácie v roku 2010: Ing. Nataša Svobodová – riaditeľka 
kancelárie úradu a osobného úradu, Ing. Milan Mizera – riaditeľ odboru správy 
frekvenčného spektra, Ing. Peter Lučenič – riaditeľ odboru štátneho dohľadu, Ing. Vlasta 
Paulusová – riaditeľka odboru ekonomiky a správy, Ing. Kamil Mikulášek – riaditeľ odboru 
technickej regulácie, Ing. Jana Kopečná – riaditeľka odboru ekonomickej regulácie, JUDr. 
Marta Krebsová – riaditeľka odboru právneho. 
 

Hlavné činnosti v roku 2010 
 
     Hlavnými činnosťami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „TÚ 
SR“) 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 TÚ SR a jeho strednodobý výhľad 
 

Poslanie TÚ SR  
 
     Poslaním TÚ SR je regulácia v oblasti elektronických komunikácií, najmä plnenie 
povinností podporujúcich súťaţ, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, ochrana záujmov 
koncových uţívateľov, mimosúdne riešenie sporov a zabezpečovanie dodrţiavania 
poţiadaviek na vykonávanie činností vyplývajúcich zo zákona č. 610/2003 Z.z. 
o elektronických komunikáciách v  znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
o elektronických komunikáciách), súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technických predpisov, technických noriem, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 
republika viazaná a z odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti elektronických 
komunikácií. 
 

     TÚ SR je národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií, ktorý 
podľa zákona o elektronických komunikáciách 
 
a) vykonáva reguláciu (najmä utvára podmienky na vznik a udrţiavanie konkurenčného 

prostredia na trhu, určuje podmienky na poskytovane sietí a sluţieb, reguluje súťaţ na 
relevantnom trhu v oblasti elektronických komunikácií, spravuje čísla a frekvencie, 
reguluje ceny napr. prístupu a univerzálnej sluţby), 
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b) zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni 
regulačných orgánov, 

c) spolupracuje s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri 
vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva správu 
frekvenčného spektra, 

d) chráni záujmy koncových uţívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny sluţieb,  
e) plní povinnosti podporujúce súťaţ, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy 

všetkých osôb členských štátov  Európskej únie na území Slovenskej republiky, 
prístup k sieťam, prevádzkyschopnosť sietí a sluţieb a chráni slobodu výberu 
prevádzkovateľa s uplatnením technických noriem,  

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

g) vydáva Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, 
h) zabezpečuje informačné povinnosti voči Národnej rade Slovenskej republiky 

a Európskej komisii (ďalej len „EK“), ktorej oznamuje aj informácie patriace do jeho 
pôsobnosti, 

i) určuje úhrady za poskytovanie elektronických komunikačných sietí a sluţieb, za 
pouţívanie čísel a za právo pouţívať frekvencie. 

j) vedie mimosúdne riešenie sporov, 
k) poskytuje informácie koncovým uţívateľom v súvislosti so sluţbami, vykonáva 

uţívateľské prieskumy, zverejňuje ich a vyuţíva ich vo svojej činnosti, 
l) plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na 

vyuţívanie nehnuteľností na účely zabezpečenia sluţieb a s obmedzením 
vlastníckeho práva k hnuteľným veciam obmedzením alebo zákazom pouţívania 
vysielacích telekomunikačných zariadení a okruhov v čase vojny a vojnového stavu, 

m) vykonáva dohľad a ukladá sankcie, 
n) vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov. 
 
 
Strednodobý výhľad   
 

     V oblasti analýz relevantných trhov bude TÚ SR  pokračovať  v získavaní potrebných 
a dostatočných podkladov pre jednotlivé relevantné trhy, aby pri spracovaní záverov 
analýza kaţdého relevantného trhu vychádzala zo spoľahlivo a objektívne zisteného 
stavu veci. TÚ SR bude pokračovať v analyzovaní relevantných trhov uţ podľa 
pripraveného nového, zosúladeného s odporúčaním EK, rozhodnutia z 20.01.2011, 
ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov. V súlade s týmto zoznamom bude vykonaná 
analýza nasledovných relevantných trhov: maloobchodného prístupu k verejnej telefónnej 
sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov, veľkoobchodného 
zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, veľkoobchodného 
širokopásmového prístupu a veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov.  
TÚ SR predpokladá, ţe analýzy uvedených štyroch trhov budú spracované tak, aby boli 
postúpené na domáce národné konzultácie. TÚ SR predpokladá, ţe v nasledujúcom 
období  analýza veľkoobchodného fyzického prístupu, vrátane spoločného uvoľneného 
alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na 
pevnom mieste spolu so všetkými potrebnými dokumentmi bude notifikovaná do EK na 
medzinárodné konzultácie.  
     TÚ SR uskutoční pravidelný polročný zber údajov od telekomunikačných podnikov 
pôsobiacich na celom území Slovenskej republiky a tieţ spracuje kaţdoročne zasielané 
dotazníky pre COCOM s aktualizovanými údajmi o broadbandových pripojeniach 
v Slovenskej republike v závislosti od rýchlosti pripojenia, typu pripojenia a pod. TÚ SR 
bude aj v nasledujúcom období monitorovať v spolupráci s EK veľkoobchodný národný 
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trh medzinárodného roamingu a kontrolovať dodrţiavanie nariadenia EK o roamingu o 
regulácii veľkoobchodných a maloobchodných cien roamingových volaní, SMS, ako aj 
veľkoobchodných dátových sluţieb. 
      V oblasti cenovej regulácie súťaţe TÚ SR pripraví rozhodnutie, ktorým určí metódu 
kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu, vrátane 
spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu poskytovaného 
prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste a tieţ rozhodnutie, ktorým určí metódu 
kalkulácie výšky poplatkov za zriadenie a pouţívanie veľkoobchodného fyzického 
prístupu, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu 
poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste. V prípade potreby 
pripraví cenové rozhodnutie, ktorým určí maximálnu cenu za sluţby ukončenia volania vo 
verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného podniku.  
     TÚ SR predpokladá pripraviť rozhodnutie o metóde kalkulácie cien, ktorým sa stanoví 
cena širokopásmového prístupu v závislosti od rýchlosti a od úrovne prepojenia sietí 
(Retail mínus) a tieţ metódu kalkulácie cien za prístup k ukončovacím častiam 
prenajatých okruhov (FAHC). 
     Zámerom TÚ SR je začať výberové konanie na spracovateľa modelu LRIC pure pre 
výpočet terminačných poplatkov v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach.  
     TÚ SR predpokladá ukončiť správne konanie vo veci kompenzácie straty za 
poskytovanie univerzálnej sluţby za roky 2005 a 2006 a vydať rozhodnutie o kompenzácii 
straty za poskytovanie univerzálnej sluţby za roky 2007 a 2008 na základe ţiadosti 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
     TÚ SR bude ďalej aj v nasledujúcich rokoch preverovať plnenie uloţených povinností 
významnými podnikmi a pokračovať v opakovaných analýzach relevantných trhov. Podľa 
výsledkov analýzy, t.j. stavu súťaţe na relevantnom trhu, uloţené povinnosti ponechá 
v platnosti, rozšíri ich, zmení alebo zruší. 
     TÚ SR bude pokračovať v spracovávaní a zverejňovaní cenníkov poplatkov za 
prepojenie sietí a maloobchodných cien sluţieb telekomunikačných podnikov a 
v evidovaní a zverejňovaní zmlúv o prepojení sietí a ich dodatkov. Taktieţ bude venovať 
zvýšenú pozornosť referenčným ponukám významných podnikov na prístup a prepojenie, 
na uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu a na širokopásmový prístup. 
     TÚ SR v oblasti digitalizácie televízneho vysielania bude pokračovať v povoľovaní 
DVB-T vysielačov, ktoré budú súčasťou druhého a verejnoprávneho multiplexu a 
v prideľovaní frekvencií pre miestne multiplexy. V oblasti podpory rozvoja 
širokopásmového internetu a ďalších sluţieb na lokálnej úrovni zrealizuje ďalšie výberové 
konania na frekvencie FWA 10 GHz. 
     Dlhodobým zámerom TÚ SR je jeho finančná nezávislosť. Podľa nového regulačného 
rámca majú členské štáty zabezpečiť, aby národné regulačné orgány mali samostatné 
ročné rozpočty. TÚ SR zároveň podľa nového regulačného rámca bude musieť mať 
dostatok finančných a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, ktoré mu umoţnia aktívne 
sa podieľať na činnosti Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie 
(Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC). Personálna 
nezávislosť bola uţ zabezpečená na základe intervencie Európskej komisie novelou 
zákona o elektronických komunikáciách. Súčasťou nezávislosti úradu je, ţe podľa 
regulačného rámca neţiada ani neprijíma pokyny od ţiadneho iného orgánu. 
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3.  Činnosti TÚ SR v roku 2010 
 
     TÚ SR ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií vykonával 
činnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o elektronických komunikáciách. Medzi jeho 
hlavné činnosti v roku 2010 patrili výkon regulácie, zabezpečovanie medzinárodných 
vzťahov v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov, správa 
frekvenčného spektra, štátny dohľad v elektronických komunikáciách s následným 
ukladaním sankcií.  
     Priame a nepriame náklady na jednotlivé činnosti (odhad v percentách): regulácia a 
dohľad 60 %, správa frekvenčného spektra 25 %, ostatné 15 %. Presné náklady sú 
kalkulované aj sledované podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé poloţky 
a podpoloţky štátneho rozpočtu a sú súhrnom všetkých nákladov príslušnej poloţky 
alebo podpoloţky. 
 
 

Oblasť ekonomickej regulácie  
 
Trojkriteriálne testy a analýzy relevantných trhov 
 
     Na základe výsledkov trojkriteriálnych testov, ktoré TÚ SR vykonal v roku 2010, bolo 
rozhodnutím TÚ SR zo zoznamu relevantných trhov určených pre ex ante reguláciu 
vypustených päť relevantných trhov: maloobchodný trh miestnych a medzimestských 
odchádzajúcich volaní uskutočnených bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej 
verejnej telefónnej siete, maloobchodný trh medzinárodných odchádzajúcich volaní 
uskutočnených bytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, 
maloobchodný trh miestnych a medzimestských odchádzajúcich volaní uskutočnených 
nebytovými zákazníkmi prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, maloobchodný 
trh medzinárodných odchádzajúcich volaní uskutočnených nebytovými zákazníkmi 
prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete a veľkoobchodný trh prenosu televízneho 
a rozhlasového vysielania koncovým uţívateľom. 
     TÚ SR pristúpil k zosúladeniu stavu s aktuálnym odporúčaním EK a pripravil nové 
rozhodnutie, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov. 
     Na základe opakovanej analýzy TÚ SR určil spoločnosti Orange Slovensko, a.s., T-
Mobile Slovensko, a.s., a Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., za významné podniky na 
veľkoobchodnom trhu ukončenia volaní v jednotlivých verejných mobilných telefónnych 
sieťach a uloţil im povinnosti transparentnosti, nediskriminácie, oddelenej evidencie, 
prístupu a cenovej regulácie. Maximálne terminačné poplatky za volania do siete 
spoločností Orange Slovensko, a.s., a T-Mobile Slovensko, a.s., boli rozhodnutím určené 
vo výške 0,0635 € za minútu a do siete spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., vo 
výške 0,0768 € za minútu. Ku dňu 1.7.2010 došlo k zlúčeniu spoločností Slovak Telekom, 
a.s., a T-Mobile Slovensko, a.s., čím podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v 
znení neskorších predpisov všetky práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí TÚ SR 
pre spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s., vydaných pred dňom 1.7.2010 prešli na 
spoločnosť Slovak Telekom, a.s.  
     TÚ SR spracoval analýzu veľkoobchodného trhu poskytovania sluţby ukončovania 
volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení a dospel 
k záveru, ţe na tomto trhu nie je efektívna súťaţ. Navrhol určiť za významný podnik: 
ANTIK Telecom, s.r.o., Dial Telecom, a.s., GTS Slovakia, a.s., Orange Slovensko, a.s., 
Slovak Telekom, a.s., Slovanet, a.s., Swan, a.s., Trnavatel, s.r.o., UPC Broadband, s.r.o., 
Ţeleznice Slovenskej republiky – Ţelezničné telekomunikácie, o.z., a po zohľadnení 
trhovej pozície navrhol kaţdému podniku uloţiť povinnosti. Tieto závery boli doručené 
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jednotlivým podnikom a tieţ Protimonopolnému úradu SR a sprístupnené na verejne 
dostupnej internetovej stránke TÚ SR aj pre širokú verejnosť. Po ukončení národných 
konzultácií boli závery analýzy v súlade s článkom 7(3) Rámcovej smernice 2002/21/EC 
postúpené EK na medzinárodné konzultácie. EK na základe konzultačného procesu 
v rámci členských krajín EÚ zaslala stanovisko k výsledkom analýzy a nemala ţiadne 
pripomienky. TÚ SR začal správne konanie vo veci určenia jednotlivých podnikov za 
významný podnik a uloţenia povinností. Spoločnosti Slovak Telekom, a.s., TÚ SR uloţil 
povinnosť transparentnosti, nediskriminácie, oddelenej evidencie, prístupu a cenovej 
regulácie a ostatným, tzv. alternatívnym podnikom povinnosť transparentnosti, 
nediskriminácie, prístupu a cenovej regulácie určením maximálnych cien. Do konca roka 
bolo sedem rozhodnutí o určení významného podniku a uloţenia povinností 
právoplatných (okrem rozhodnutia pre Slovak Telekom, a.s., ANTIK Telecom, s.r.o., 
a Orange Slovensko, a.s.) a v súlade s uloţenými povinnosťami uţ postupne významné 
podniky uverejňujú svoje referenčné ponuky na prepojenie.  
     TÚ SR spracoval analýzu veľkoobchodného trhu fyzického prístupu, vrátane 
spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu poskytovaného 
prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste a navrhol pre významný podnik – 
spoločnosť Slovak Telekom, a.s., poskytovať veľkoobchodný prístup prostredníctvom 
optických a metalických prístupových sietí. K analýze sa do konca roka  uskutočnili 
národné konzultácie.  
     TÚ SR monitoroval v spolupráci s EK veľkoobchodný národný trh medzinárodného 
roamingu a kontroloval dodrţiavanie nariadenia EK o roamingu, ktorým zaregulovala 
veľkoobchodné a maloobchodné ceny roamingových volaní, SMS a veľkoobchodných 
dátových sluţieb. 
     TÚ SR uskutočnil v januári a v júli zber údajov od telekomunikačných podnokov 
pôsobiacich na celom území Slovenskej republiky. TÚ SR, ako národný regulátor 
a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií, zabezpečuje a plní svoje informačné 
povinnosti voči EK. TÚ SR pravidelne aktualizuje informácie patriace do jeho pôsobnosti 
a poskytuje ich EK na plnenie svojich úloh. Z uvedeného dôvodu TÚ SR zabezpečuje 
aktualizované údaje od podnikov a získava ich pravidelným polročným zberom.  

 
Ceny 
 
     TÚ SR na základe výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu 
ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení uloţil povinnosť 
nákladovej orientácie a cenovej regulácie a následne vydal rozhodnutie zo dňa 6. 
septembra 2010, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za sluţbu ukončovania volania 
vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného podniku. 
     TÚ SR v spolupráci s odborným poradcom, spoločnosťou PwC, riešil ţiadosť 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., o kompenzáciu straty za poskytovanie univerzálnej 
sluţby za roky 2007 a 2008. Rovnako uskutočnil výpočet výšky výnosu vloţeného 
kapitálu (WACC) a spresnenie metodiky určovania zoznamu porovnateľných podnikov. 
     TÚ SR uskutočnil predbeţné konzultácie k návrhu metódy kalkulácie cien kolokácie pri 
poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu vrátane spoločného uvoľneného 
prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu poskytovaného prostredníctvom 
infraštruktúry na pevnom mieste. 
     TÚ SR pokračoval v spracovávaní cenníkov poplatkov za prepojenie sietí 
a maloobchodných cien sluţieb telekomunikačných podnikov a  ich zverejňovaní na 
internetovej stránke TÚ SR. Taktieţ pokračoval v evidovaní a zverejňovaní zmlúv 
o prepojení sietí a ich dodatkov. 
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     TÚ SR posudzoval zmeny referenčných ponúk významného podniku na prístup 
a prepojenie, na uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu a na širokopásmový prístup. 
     TÚ SR kontroloval plnenie uloţených povinností, predovšetkým predkladanie 
oddelenej evidencie významnými podnikmi a tieţ vyhodnocoval dopad uloţených 
povinností na stav súťaţe na jednotlivých relevantných trhoch. 
     V rámci spolupráce s VÚS Banská Bystrica bola spracovaná úloha Podpora analýz 
relevantných trhov a Poradenská činnosť v oblasti topológií a spôsobov prepojenia 
elektronických komunikačných sietí. 
     Pracovníci TÚ SR sa podieľali na práci v pracovných skupinách pôsobiacich pri 
IRG/BEREC.  
     Expertná pracovná skupina terminačných poplatkov poverila pracovníčku TÚ SR 
prezentovať vyhodnotenie aplikácie spoločnej pozície o zavedení symetrických poplatkov 
s hlavným dôrazom na regulačné prístupy v  európskom kontexte so špecifickým 
zameraním  na veľkoobchodný trh ukončovania volaní v jednotlivých verejných mobilných 
telefónnych sieťach. Pracovníčka vyuţila moţnosť konsolidácie údajov databáz viacerých 
pracovných skupín za účelom vyhodnotenia uplatňovanej regulácie z pohľadu 
oddeleného účtovníctva, benchmarkingu a tarifikácie. 
 
Riešenie sporov medzi podnikmi 
 
     TÚ SR na podnet podniku SWAN a.s. začal riešiť spor medzi podnikmi SWAN, a.s., 
a ŢSR Slovenskej republiky – Ţelezničné telekomunikácie, o.z., v súvislosti so spoločným 
umiestnením a pouţívaním zariadení. Po ústnom pojednávaní a na základe miestneho 
vyšetrovania oba podniky prehlásili, ţe podnik SWAN, a.s., nebude môcť vyuţívať 
predtým poţadovaný prístup ku káblovodu, ţiadosť bola vzatá späť a TÚ SR 
z uvedeného dôvodu správne konanie zastavil. 

 
 

 

Oblasť technickej regulácie 
 
Regulácia sietí a služieb 
 
     V roku 2010 bola vykonaná analýza súčasného stavu univerzálnej sluţby a vykonaný 
prieskum pokrytia územia a obyvateľov Slovenska signálom mobilných sietí 
a geografického rozmiestnenia verejných telefónnych automatov. Na základe výsledkov 
prieskumu bolo vydané opatrenie TÚ SR z 20 decembra 2010 č. O – 20/2010 o 
podrobnostiach poskytovania verejných telefónnych automatov a sluţieb pre zdravotne 
postihnutých uţívateľov, ktoré nadobudne účinnosť 1. februára 2011.  Opatrením sa 
precizujú podmienky zabezpečenia poskytovania verejných telefónnych automatov 
a sluţieb pre zdravotne postihnutých uţívateľov vzhľadom na zvýšenie penetrácie 
mobilných telefónnych sluţieb a ekonomicky efektívnejšie poskytovanie verejných 
telefónnych automatov tak, aby výhľadovo zostali verejné telefónne automaty len 
v obciach, ktoré nie sú pokryté signálom mobilných sietí. Hlasová sluţba je dnes na 
väčšine územia Slovenskej republiky všeobecne dostupná a plní základné predpoklady 
univerzálnej sluţby ako takej, a to je všeobecná dostupnosť za prijateľnú cenu. 
     TÚ SR sa podieľal na príprave konečnej verzie odporúčania EK o regulovanom 
prístupe k prístupovým sieťam novej generácie. Odporúčanie EK z 20.9.2010 
o regulovanom prístupe k prístupovým sieťam novej generácie poskytuje národným 
regulačným orgánom usmernenie, akým spôsobom by mali regulovať konkurenčný 
prístup tretích strán k prístupovým sieťam novej generácie, zaisťuje primeranú rovnováhu 
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medzi podporou investícií a potrebou zachovať hospodársku súťaţ a zavádza spoločnú 
koncepciu regulácie optických sietí v rámci Európskej únie.  
     TÚ SR schválil technickú špecifikáciu úpravy technológie systému zákonného 
odpočúvania v sieti spoločnosti Orange Slovensko, a. s., v súvislosti s modernizáciou 
siete – integráciou technológie sietí novej generácie - IP Multimedia Subsystem.  

 
Administrácia podnikov 
 
     TÚ SR k 31.12.2010 evidoval 1075 podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné 
siete, sluţby alebo siete a sluţby. TÚ SR po vykonaní kontroly dodrţiavania všeobecného 
povolenia č. 1/2008 na poskytovanie sietí a sluţieb zaslal 643 podnikom výzvu na 
predloţenie predpísaných štatistických výkazov s určením dodatočnej lehoty. Z dôvodu  
nedodrţania podmienok všeobecného povolenia odbor technickej regulácie odstúpil 
podklady od 136 podnikov na riešenie v správnom konaní príslušnému odboru.  
     TÚ SR vydal 932 rozhodnutí o výške administratívnych úhrad za rok 2009 v celkovej 
sume 1 773 723,98 eur. K 31.12. 2010 podniky uhradili 1 771 095,93 eur. Nedoplatky vo 
výške 2 594,86 eur rieši príslušný odbor úradu. 
 
K 31.12.2010 TÚ SR evidoval nasledovné počty oprávnených poskytovateľov sietí a 
služieb: 
 

Druhy poskytovaných služieb/sietí Počet 

Pevné verejné elektronické komunikačné siete 347 

Rádiové verejné elektronické komunikačné siete 672 

Mobilné GSM/UMTS siete 3 

Satelitné siete 18 

MMDS/MVDS 30 

R a TV vysielače 36 

Káblové distribučné systémy 200 

Rozhlasové a televízne vysielanie 4 

Retransmisia 173 

Verejná telefónna sluţba  99 

Prenájom okruhov 112 

Prenos dát 365 

Internet 832 

VoIP 225 

Audiotexová sluţba 21 

 
 
Správa čísel 
 
     TÚ SR prijal v sledovanom období 36 ţiadostí o pridelenie, zmenu, predĺţenie 
platnosti alebo vrátenie čísel a vydal 25 rozhodnutí týkajúcich sa správy čísel (pridelenie 
čísel, zmena v pridelení čísel).   
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Prehľad vydaných rozhodnutí o pridelení čísel: 
    

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     K 31.1.2010 bolo 49 podnikov povinných predloţiť správu o pouţívaní pridelených 
čísel za rok 2009. Z uvedeného počtu 29 podnikov splnilo zákonnú povinnosť načas, 
ďalších 19 podnikov predloţilo správu po výzve úradu na dodatočné predloţenie správy  
o pouţívaní čísel, jedna správa bola doručená na základe správneho konania o odobratí 
čísel.     
     Na základe predloţených správ o pouţívaní čísel za rok 2009 bola určená celková 
suma platieb za pouţívanie čísel 342 195,5 eura.  
     V súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi členským štátom z rozhodnutia Komisie 
2007/116/EC z 15. februára 2007 aktualizovaného rozhodnutím Komisie 2009/9425/EC z 
30. novembra 2009 TÚ SR zverejnil ďalšie harmonizované sluţby sociálneho významu 
zaradené do zoznamu uvedeným rozhodnutím: 116006 – linka pomoci pre obete 
trestných činov, 116117 – poradenská lekárska pohotovostná sluţba. Na základe ţiadosti 
môţu byť tieto čísla pridelené potenciálnym záujemcom o poskytovanie sluţieb. Od 15. 
apríla 2010 do konca roka 2010 nebola podaná ţiadna ţiadosť o pridelenie týchto čísel.   
 

 

Oblasť správy frekvenčného spektra  
 
Harmonizácia využívania frekvenčného spektra  

 
V priebehu roka 2010 bola harmonizácia vyuţívania frekvenčného spektra zameraná 

na aplikáciu podmienok rozhodnutí Európskej konferencie poštových a 
telekomunikačných administrácií (CEPT) a EK, ako aj na spoluprácu s prevádzkovateľmi 
osobitných sietí v rámci medzirezortnej komisie pre harmonizáciu vyuţívania 
frekvenčného spektra, v ktorej boli riešené aj poţiadavky na obranu a bezpečnosť štátu. 

V procese aktualizácie národnej tabuľky frekvenčného spektra (NTFS) sa TÚ SR 
aktívne podieľal na príprave jej aktualizovaného znenia podľa zmien a novoprijatých 
dokumentov na úrovni CEPT a EK tak, ako mu to ukladá zákon o elektronických 
komunikáciách. 

Na základe pristúpenia Slovenskej republiky k NATO medzirezortná komisia pre 
harmonizáciu vyuţívania frekvenčného spektra schválila všeobecne záväzný 

číselná 
množina 

poskytovaná služba počet 
pridelení 

(0)800 volanie na účet volaného (free phone) 5 

16xxx, 
17xxx 

regionálne sluţby všeobecne prospešného 
charakteru 

8 

(0)18xxx celoštátne sluţby všeobecne prospešného 
charakteru 

4 

SN účastnícke čísla v pevnej sieti 3 

SPC, ISPC kódy signalizačných bodov v SS7  2 

(0)850  sluţby s rozdelením poplatkov 3 

(0)6 VOIP účastnícke čísla 1 

12xxx interaktívne sluţby prevádzkovateľov sietí 1 

 rozhodnutie o zmene v pridelení čísel, 
vrátenie 

7 

Poznámka:  Niektorými rozhodnutiami boli pridelené viaceré kategórie 
čísel 
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harmonogram postupného uvoľňovania pásma 300 MHz od civilných uţívateľov v 
Slovenskej republike. Tento proces harmonizácie bol ukončený 31.12.2010. K tomuto 
dátumu  skončila platnosť všetkým individuálnym povoleniam v pásme 300 MHz. TÚ SR 
riešil situáciu veľkého počtu ţiadostí na pridelenie náhradných frekvencií ich prideľovaním 
v iných frekvenčných pásmach, predovšetkým v pásmach 430 – 432 MHz a 440 - 448 
MHz. 

TÚ SR v roku 2010 spolupracoval s prevádzkovateľom 2. multiplexu 
a verejnoprávneho multiplexu DVB-T pri optimalizácii technických parametrov DVB-T 
vysielačov. TÚ SR posúdil 5 ţiadostí prevádzkovateľa multiplexu o prehodnotenie 
technických parametrov DVB-T vysielačov a v relevantných prípadoch začal proces 
medzinárodnej prekoordinácie týchto parametrov. 

V priebehu roku 2010 vypracoval 21 návrhov technických špecifikácií regulovaných 
rádiových rozhraní podľa smernice č. 98/34/ES, ktorou sa ustanovuje postup pri 
poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov. Návrhy nových 
technických špecifikácií regulovaných rádiových rozhraní za Slovenskú republiku sú 
zverejnené v databáze TRIS (The Technical Regulations Information System) na 
stránkach EK. 
 
      
TÚ SR v roku  2010 zabezpečil implementáciu týchto rozhodnutí CEPT a EK 
prijatých: 
  

 2010/166/EU – rozhodnutie EK zo dňa 19. marca 2010 o harmonizovaných 
podmienkach vyuţívania rádiového spektra pre mobilné komunikačné sluţby na 
palubách plavidiel (sluţby MCV) v Európskej únii. Toto rozhodnutie bolo 
implementované všeobecným povolením VPR 07/2010. 

 2010/167/EU – odporúčanie EK zo dňa 19. marca 2010 o povolení systémov pre 
mobilné komunikačné sluţby na palube plavidiel (sluţby MCV) v Európskej únii. 
Toto rozhodnutie bolo implementované všeobecným povolením VPR – 07/2010. 

 2009/343/ES – rozhodnutie  EK z 21. apríla 2009, ktorým bolo zmenené a 
doplnené rozhodnutie č. 2007/131/EC o povolení vyuţívania frekvenčného spektra 
pre rádiové zariadenia pouţívajúce ultra širokopásmové technológie spôsobom 
harmonizovaným v Spoločenstve. Toto rozhodnutie bolo implementované 
všeobecným povolením VPR – 07/2009 a v NTFS.  

 2010/368/EU – rozhodnutie EK z 30. júna 2010, ktorým bolo zmenené rozhodnutie 
č. 2006/771/EC o harmonizácii frekvenčného spektra na vyuţívanie zariadeniami s 
krátkym dosahom. Toto rozhodnutie bolo implementované všeobecným povolením 
VPR – 04/2010, VPR - 05/2010 a VPR - 06/2010. 

 2009/114/ES – smernica Európskeho parlamentu zo 16. septembra 2009, ktorou 
sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na 
koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych 
pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve implementovaná v NTFS a v 
prílohe k plánu vyuţívania frekvenčného spektra pre úsek 925 – 960 MHz FP/MS – 
01/rev.1. (nadobudla účinnosť  26.7.2010) a v prílohe k plánu vyuţívania 
frekvenčného spektra pre úsek 1 805 – 1 880 MHz FP/MS – 02/rev.1 (nadobudla 
účinnosť  26.7.2010). 

 2009/766/ES – rozhodnutie EK zo 16.októbra 2009 o harmonizácii frekvenčných 
pásiem 900 MHz a 1 800 MHz vyuţívaných v rámci pozemných systémov, ktoré 
zabezpečujú poskytovanie celoeurópskych sluţieb elektronickej komunikácie 
v Spoločenstve bolo implementované  v NTFS a v prílohe k plánu vyuţívania 
frekvenčného spektra pre úsek 925 – 960 MHz FP/MS – 01/rev.1 (nadobudla 
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účinnosť  26.7.2010) a  v prílohe k plánu vyuţívania frekvenčného spektra pre 
úsek 1 805 – 1 880 MHz FP/MS – 02/rev.1 (nadobudla účinnosť  26.7.2010). 

 ECC/DEC/(09)02 - rozhodnutie Výboru pre elektronické komunikácie z 26. júna 
2009 o harmonizácii frekvenčných pásiem 1610 – 1626,5 MHz a 2483,5 – 2500 
MHz pre pouţitie systémov pohyblivej druţicovej sluţby (MSS). Toto rozhodnutie 
bolo implementované všeobecným povolením VPR - 03/2010 a v NTFS. 

 ECC/DEC/(09)04 - rozhodnutie Výboru pre elektronické komunikácie z 30. októbra 
2009 o vyňatí z reţimu individuálneho povoľovania a o voľnom pohybe a pouţívaní 
výhradne vysielacích pohyblivých druţicových terminálov pracujúcich v pohyblivej 
druţicovej sluţbe (MSS) vo frekvenčnom pásme 1613,8 – 1626,5 MHz. Toto 
rozhodnutie bolo implementované všeobecným povolením VPR - 03/2010. 

 ECC/DEC/(08)08  rozhodnutie Výboru pre elektronické komunikácie z 31. októbra 
2008 o harmonizovanom vyuţívaní systému GSM na palubách plavidiel vo 
frekvenčných pásmach 880-915 / 925-960 MHz a 1710-1785 / 1805-1880 MHZ. 
Toto rozhodnutie bolo implementované všeobecným povolením VPR – 07/2010 a v 
NTFS. 

 ECC/DEC/(08)07 - rozhodnutie ECC z 27. júna 2008 o zrušení rozhodnutí 
ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 a ERC/DEC/(98)24. Toto 
rozhodnutie bolo implementované všeobecným povolením VPR - 03/2010. 

 ECC/DEC/(08)06 - rozhodnutie Výboru pre elektronické komunikácie z 27. júna 
2008 o zrušení rozhodnutí ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 a 
ERC/DEC/(00)05. Toto rozhodnutie bolo implementované všeobecným povolením 
VPR – 02/2010. 

 ECC/DEC/(07)05 - rozhodnutie Výboru pre elektronické komunikácie z 21. 
decembra 2007 o vyňatí pohyblivých pozemských druţicových terminálov 
pracujúcich v pohyblivej druţicovej sluţbe (MSS) vo frekvenčnom pásme 1 – 3 
GHz z reţimu individuálneho povoľovania. Toto rozhodnutie bolo implementované 
všeobecným povolením VPR - 03/2010. 

 ECC/DEC/(06)09 - rozhodnutie Výboru pre elektronické komunikácie z 1. 
decembra 2006 o vymedzení pásma 1980 – 2010 MHz a 2170 – 2200 MHz pre 
pouţitie systémami pohyblivej druţicovej sluţby (MSS), ktoré zahŕňa novelu z 5. 
septembra 2007 o zahrnutí doplnkových zemských komponentoch (CGC). Toto 
rozhodnutie bolo implementované všeobecným povolením VPR - 03/2010 a v 
NTFS. 

 ECC/DEC/(06)10 - rozhodnutie Výboru pre elektronické komunikácie z 1. 
decembra 2006 o prechodnom usporiadaní pevnej sluţby a taktických 
rádioreléových systémov v pásmach 1980 – 2010 MHz a 2170 – 2200 MHz, aby sa 
zjednodušilo harmonizované zavádzanie a vývoj systémov pohyblivej druţicovej 
sluţby (MSS) obsahujúce doplnkové zemské komponenty (CGC). Toto 
rozhodnutie bolo implementované všeobecným povolením VPR - 03/2010 a v 
NTFS. 

 ECC/DEC/(07)04 - rozhodnutie Výboru pre elektronické komunikácie z 21. 
decembra 2007 o voľnom pohybe a pouţívaní pohyblivých druţicových terminálov 
pracujúcich v pohyblivej druţicovej sluţbe (MSS) vo frekvenčnom pásme 1 – 3 
GHz. Toto rozhodnutie bolo implementované všeobecným povolením VPR - 
03/2010. 

 
 
 
 

http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC0902.PDF
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC0904.PDF
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC0807.PDF
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC0806.PDF
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC0705.PDF
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC0705.PDF
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC0705.PDF
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC0704.PDF
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Plán využívania frekvenčného spektra (PVFS) 
 

     V priebehu roka 2010 TÚ SR vypracoval nové prílohy k plánu vyuţívania frekvenčného 
spektra, ako aj niektoré zmeny existujúcich príloh. 

 FP/FS – 10/rev.3 - príloha k PVFS pre frekvenčné pásmo 10 GHz (frekvenčný 
úsek 10 150 – 10 650 MHz) vypracovaná z dôvodov jednoznačnosti a kontinuity 
v individuálnych povoleniach, keď bol ţiadateľovi v danom frekvenčnom bloku 
pridelený aspoň jeden kanál pred 10.11.2008 na základe ţiadosti a následne po 
tomto termíne, kedy boli individuálne povolenia vydávané na základe výberových 
konaní. 

 FP/FS - 02 – príloha k PVFS pre frekvenčný úsek 2200 – 2300 MHz (MMDS), 
v ktorej úrad okrem iného zmenil aj hodnotu maximálneho vyţiareného výkonu na 
kanál, a to na hodnotu 6,02 dBW (4W).  

 FP/FS - 02a – príloha k PVFS pre frekvenčné pásmo 2080 – 2110 MHz, v ktorej 
úrad upravil hodnotu maximálneho vyţiareného výkonu na kanál, a to na 6,02 dBW 
(4W), keďţe sa jedná o spätný dátový prenos k frekvenčnému pásmu 2200 – 2300 
MHz a súvisí so sluţbami MMDS. 

 FP/MS – 01/rev.1 – príloha k PVFS pre frekvenčné pásmo 925 – 960 MHz, v ktorej 
úrad rozšíril moduláciu GMSK o modulácie 8-PSK a QAM. Ďalej upravil 
harmonizovaný štandard ETSI, špecifické podmienky pre vyuţívanie frekvencií 
v prihraničných oblastiach a doplnil vzťahujúce sa dokumenty EK. Prevádzku 
terminálových staníc upravil doplnením všeobecného povolenia č. VPR – 03/2009. 

 FP/MS – 02/rev.1 - príloha k PVFS pre frekvenčné pásmo 1805 – 1880 MHz. 
V tejto revízii úrad vykonal zmeny podobne, ako v revízii prílohy k PVFS FP/MS – 
01. 

 FP/BS – 01/rev 3 - príloha k PVFS  pre frekvenčné pásmo 470 – 862 MHz, v ktorej 
úrad k dátumu 11.10.2010 zmenil podmienky prideľovania frekvencií pre miestne 
multiplexy. 

 
 
Všeobecné povolenia  
 

V priebehu roku 2010 TÚ SR pripravil aj návrhy piatich nových všeobecných 
povolení a troch zmien existujúcich všeobecných povolení, ktoré prešli riadnym 
pripomienkovým konaním a následne ich vyhlásil. Boli to tieto všeobecné povolenia: 
 Všeobecné povolenie VPR - 07/2009 na prevádzkovanie vysielacích rádiových 

zariadení pouţívajúcich ultra širokopásmové technológie (UWB) vyhlásené 15.2. 
2010. 

 Všeobecné povolenie VPR - 01/2010 na prevádzkovanie vysielacích rádiových 
zariadení pevnej sluţby bod - bod v pásmach 71 - 76 GHz a 81 - 86 GHz 
vyhlásené 25.8.2010. 

 Všeobecné povolenie VPR - 02/2010 na prevádzkovanie vysielacích rádiových 
zariadení, ktoré sú súčasťou uţívateľských terminálov druţicovej sluţby v 
pásmach 10 GHz aţ 30 GHz, ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch 
vyhlásené 25.8.2010. 

 Všeobecné povolenie VPR - 03/2010 na prevádzkovanie vysielacích rádiových 
zariadení, ktoré sú súčasťou pohyblivých pozemských staníc druţicovej sluţby 
pracujúcich v pásme 1 aţ 3 GHz vyhlásené 26.10.2010. 

 Všeobecné povolenie VPR - 04/2010 na prevádzkovanie nešpecifikovaných 
vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD, určených na prenos 
dátových, hovorových a iných signálov. 

http://www.teleoff.gov.sk/data/files/13232.pdf
http://www.teleoff.gov.sk/data/files/13232.pdf
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3352
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3352
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3352
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3521
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3521
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3521
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 Všeobecné povolenie VPR - 05/2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 
povolenie č. VPR - 2/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym 
dosahom vyuţívané ako lekárske membránové implantáty na meranie tlaku krvi.  

 Všeobecné povolenie VPR - 06/2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 
povolenie č. VPR – 07/2005 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym 
dosahom vyuţívané ako implantáty pre zvieratá. 

 Všeobecné povolenie VPR-07/2010, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné 
povolenie VPR – 3/2009 na prevádzkovanie pohyblivých koncových vysielacích 
rádiových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí GSM, 
IMT/UMTS.  

 
Osobitné povolenia LTE 
 

TÚ SR na základe ţiadosti spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., vydal dve 
osobitné povolenia na testovanie dátových sluţieb prostredníctvom technológie LTE-FDD 
vo verejnej mobilnej telefónnej sieti vo frekvenčnom pásme 2.6 GHz, kaţdé na dvoch 
BTS v lokalite Banská Bystrica s platnosťou od 1.5.2010 do 31.7.2010 a od 1.6. do 
31.8.2010. 

Spoločnosti Orange Slovensko, a.s., TÚ SR vydal na základe jej ţiadosti dve osobitné 
povolenia na testovanie dátových sluţieb prostredníctvom technológie LTE-FDD vo 
verejnej mobilnej telefónnej sieti v pásme 2.6 GHz, kaţdé na dvoch BTS v Banskej 
Bystrici s platnosťou od 1.1.2011 do 30.6.2011. 
 
 
Verejné konzultácie 
 

V marci 2010 TÚ SR vyhlásil verejnú konzultáciu k problematike lokálneho 
terestriálneho digitálneho televízneho vysielania. Do tejto konzultácie úrad zapojil 
odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Konzultácia bola venovaná otázkam 
harmonogramu spúšťania lokálneho DVB-T vysielania, počtu miestnych multiplexov, ako 
aj spôsobu prideľovania frekvencií pre miestne multiplexy. Na verejnú konzultáciu 
nadväzoval odborný seminár, ktorý TÚ SR zorganizoval v júni 2010. Výsledky tejto 
verejnej konzultácie jednoznačne preukázali záujem účastníkov diskusie - najmä 
lokálnych televízií, prideľovať frekvencie pre miestne multiplexy bez výberového konania 
a pre všetkých záujemcov. TÚ SR preto rozhodol, ţe takéto frekvencie bude prideľovať 
na základe individuálne podanej ţiadosti, pričom záujemca o frekvenciu pre miestny 
multiplex si, podobne ako pri analógovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú 
frekvenciu. 

V októbri 2010 TÚ SR vyhlásil verejnú konzultáciu k pripravovanej zmene plánu 
vyuţívania frekvenčného spektra pre úsek 2200 – 2300 MHz. Do tejto konzultácie sa 
zapojili 3 subjekty. TÚ SR verejnú konzultáciu vyhodnotil a závery zverejnil. Výsledkom 
celého procesu bol záver, ţe TÚ SR bude i naďalej prideľovať frekvencie ţiadateľom o 
frekvencie z uvedeného frekvenčného pásma individuálne podľa § 32 ods. 2 zákona 
o elektronických komunikáciách okrem lokality Bratislava, kde pridelí frekvencie vo 
výberovom konaní. Toto výberové konanie bude vyhlásené v priebehu prvého polroka 
roku 2011. 

V priebehu roku 2010 bol vypracovaný návrh verejnej konzultácie o ďalšom vyuţívaní  
frekvencií vo frekvenčných pásmach 900 MHz, 1800 MHz a 450 MHz pre mobilné 
elektronické komunikačné sluţby. V súčasnej dobe sú poskytované mobilné elektronické 
komunikačné sluţby vo frekvenčných pásmach 900 MHz (880-915 MHz / 925-960 MHz), 
1800 MHz (1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz) a 450 MHz (451,310-455,730 MHz / 
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461,310-465,730 MHz). Platnosť individuálnych povolení na pouţívanie frekvencií 
v týchto frekvenčných pásmach, ktorých drţiteľmi sú spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a 
Orange Slovensko, a.s., končí 30.8.2011. Z toho dôvodu sa úrad zaoberá otázkou ich 
ďalšieho vyuţívania. TÚ SR v snahe o zabezpečenie spravodlivého, primeraného, 
otvoreného a transparentného postupu v procese zabezpečenia ďalšieho vyuţívania 
týchto frekvencií vyhlásil k tejto problematike verejnú konzultáciu vo februári 2011.   
     Okrem toho je podľa rozhodnutia EK 2009/766/ES potrebné vytvoriť podmienky pre 
vyuţívanie systémov UMTS v pásmach GSM 900 MHz a GSM 1800 MHz, čo ale súčasné 
rozdelenie frekvenčných kanálov pridelených pôvodne pre systémy GSM neumoţňuje. 
Bude preto potrebné prerozdeliť doteraz pridelené frekvenčné kanály tak, aby vznikli 
súvislé 5 MHz frekvenčné bloky, ktoré umoţnia prevádzkovať aj UMTS (tzv. refarming).  
 
 
Spolupráca so zahraničnými administráciami  
 

V procese vydávania individuálnych povolení TÚ SR priebeţne vykonával aj  
medzinárodnú koordináciu frekvencií. V tomto procese zaslal úrad administráciám 
dotknutým krajín 13 269 koordinačných poţiadaviek. Naproti tomu vykonal analýzu 34 
060 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 administráciám dotknutých krajín 11 frekvenčných koordinačných 
poţiadaviek pre DVB - T a dve koordinačné poţiadavky pre T – DAB. Posudzoval 100 
takýchto koordinačných poţiadaviek od zahraničných administrácií pre DVB – T, 156 pre 
FM a 83 pre  T - DAB. 
     V priebehu roku 2010 TÚ SR vybavil 22 dotazníkov od zahraničných administrácií 
a medzinárodných organizácií. V procese verejných konzultácií bolo posúdených 41 
dokumentov pracovných skupín CEPT-u (WGFM - pracovná skupina frekvenčného 
manaţmentu, WGSE - pracovná skupina pre technické záleţitosti frekvenčného spektra, 
WGRA - pracovná skupina pre regulačné záleţitosti, WGNaN – pracovná skupina pre 
číslovanie a siete). 

V marci 2010 TÚ SR zorganizoval v Bratislave bilaterálne rokovanie so zástupcami 
maďarskej administrácie. Ťaţiskom tohto rokovania bolo vzájomné posudzovanie nových 
DVB - T koordinačných poţiadaviek oboch administrácií na doplnenie celoplošných 
vysielacích sietí, ako aj lokálne vysielanie. V rámci prípravy na toto stretnutie TÚ SR 
posúdil 26 DVB - T koordinačných poţiadaviek a 39 DVB - T koordinačných poţiadaviek 
predloţil na posúdenie. Na stretnutí bola riešená tieţ problematika digitalizácie 
rozhlasového vysielania. Následne zaslal maďarskej administrácii korešpondenčnou 
cestou 228 DVB - T koordinačných poţiadaviek na doplnenie GE06 vysielacích sietí. 

V októbri 2010 sa zástupcovia TÚ SR zúčastnili multilaterálneho stretnutia zástupcov 
stredoeurópskych krajín vo Varšave. Na tomto stretnutí bola vytvorená nová pracovná 
skupina „NEDDIF“, zloţená zo zástupcov Českej republiky, Estónska, Fínska, Nemecka, 
Maďarska, Lotyšska, Litvy, Slovenskej republiky a Poľska. Hlavnou náplňou tohto 
stretnutia bolo riešenie otázok spojených s ďalším spôsobom vyuţitia digitálnej dividendy 
v jednotlivých krajinách, predovšetkým z pohľadu pridelenia časti frekvenčného spektra 
790 – 862 MHz (tzv. 800 MHz pásmo) pre mobilnú sluţbu. Zástupcovia jednotlivých krajín 
sa v tejto súvislosti zaoberali otázkou vzájomnej kompatibility mobilnej a rádionavigačnej 
sluţby v pásme 800 MHz, moţnosťami identifikácie náhrady kanálov, pridelených v 800 
MHz pásme rozhlasovej sluţbe pri zachovaní rovnocenného prístupu k frekvenčnému 
spektru. Zástupcovia úradu počas stretnutia informovali zúčastnených o postupe 
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vypínania analógového TV vysielania, aktuálnom vyuţití 800 MHz pásma, ako aj 
jeho ďalšieho plánovaného vyuţitia. 

V októbri 2010 sa zástupcovia TÚ SR zúčastnili multilaterálního stretnutie zástupcov 
administrácií Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska 
a Ukrajiny v Budapešti. Na tomto stretnutí sa zaoberali širokým okruhom problémov 
súvisiacich s vyuţívaním systémov IMT/UMTS v pásmach GSM a tieţ budúcim vyuţitím 
systémov LTE a WiMAX. Zúčastnené krajiny diskutovali  o predloţenom návrhu dohody 
„TECHNICAL ARRANGEMENT ON BORDER COORDINATION OF IMT/UMTS 
SYSTEMS IN GSM BANDS“.  Diskutovalo sa o podmienkach a postupoch cezhraničnej 
koordinácie systémov UMTS a GSM vo frekvenčných pásmach GSM s cieľom 
predchádzať ich vzájomnému rušeniu a najmä rušeniu existujúcich systémov GSM od 
novo zavádzaných systémov UMTS. Návrh dohody bol po zapracovaní niekoľkých zmien 
odsúhlasený a následne bol podpísaný záverečný dokument.  Dohoda stanovila 
podmienky a postupy cezhraničnej koordinácie systémov UMTS v pásmach GSM. Prijaté 
materiály pomôţu zúčastneným krajinám čo najefektívnejšie vyuţívať frekvenčné 
spektrum a zjednotiť postupy  pri praktickom vykonávaní a posudzovaní medzinárodných 
koordinácií frekvencií v pásmach pozemnej pohyblivej sluţby.  

V priebehu roku 2010 sa TÚ SR podieľal na vypracovaní dokumentu o preferenčnom 
delení kanálov vo frekvenčnom pásme 28 GHz medzi administráciami SVK – HNG – UKR 
- POL pre kanály č. 15 aţ č. 31 so šírkou kanálu 28 MHz. 

V priebehu celého roku 2010 sa zástupcovia TÚ SR zúčastňovali na zasadaniach, 
ako aj na činnosti výborov a pracovných skupín: 

 
- Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 

o  Konferencie vládnych splnomocnencov (PP-10) 
 

- Európskeho výboru pre pošty a telekomunikácie (CEPT) 
o Výboru pre elektronické komunikácie (ECC),  
o pracovnej skupiny frekvenčného manaţmentu (WG FM),  
o pracovnej skupiny pre technické záleţitosti frekvenčného spektra (WG 

SE), 
o WG FM Civil / Military, 
o pracovnej skupiny zaoberajúcej sa digitalizáciou rozhlasového vysielania 

(FM PT 45), 
o pracovnej skupiny zaoberajúcej sa problematikou harmonizácie digitálnej 

dividendy (ECC TG 4) 
 

- Európska komisia (EK) 
o Politickej skupiny pre rádiové (frekvenčné) spektrum (RSPG), 
o Výboru pre rádiové (frekvenčné) spektrum (RSC), 
o Komunikačného výboru / podskupiny pre mobilné druţicové sluţby 

(COCOM / MSS) 
 

- Medzinárodnej dohody o harmonizovaných kalkulačných metódach (HCM) 
- Medzinárodnej dohody o vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT) 
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Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti 
 

Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti sa uskutočňovalo podľa opatrenia TÚ SR 
č. O - 1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej 
spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a 
o rozsahu, obsahu a priebehu skúšky.  
 
 

Druh osvedčenia Počet 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby 71 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby 
I 

120 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby 
II 

159 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné 
cesty 

40 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú 
sluţbu 

17 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú 
sluţbu 

421 

Osvedčenie operátora amatérskych staníc 53 

 
V oblasti amatérskej sluţby TÚ SR tradične spolupracoval so Slovenským zväzom 

rádioamatérov, čím sú v Slovenskej republike vytvárané dobré podmienky pri 
implementácii odporúčaní a návrhov CEPT v tejto sluţbe (napr. povolenie skúšobnej 
prevádzky v pásme 70 MHz). TÚ SR sa aktívne zúčastnil na celoslovenskom stretnutí 
rádioamatérov v novembri vo Vysokých Tatrách. Recipročne v skúšobnej komisii pre 
skúšky rádioamatérov pracujú dvaja skúsení rádioamatéri zo Slovenského zväzu 
rádioamatérov. 
 
 
Spolupráca s inými orgánmi štátnej správy 
 

TÚ SR v rámci spolupráce s Radou pre vysielanie a retransmisiu (RVR) riešil otázky 
súvisiace s plánom frekvencií pre analógové rozhlasové vysielanie. V priebehu roku 2010 
úrad pripravil a zaslal RVR 19 frekvencií do výberového konania na prevádzku 
analógových FM vysielačov. V rámci spolupráce s RVR vypracoval stanoviská k 10 
ţiadostiam lokálnych vysielateľov k ďalšiemu vyuţívaniu analógových frekvencií počas 
prechodného obdobia. V procese zavádzania pravidelného terestriálneho digitálneho 
televízneho vysielania (DVB-T), konkrétne v otázke odnímania analógových frekvencií, 
TÚ SR tak isto aktívne spolupracoval s RVR. 
     TÚ SR v roku 2010 vybavil 2 ţiadosti o pridelenie alternatívnej frekvencie. Ţiadateľom 
na základe ich odôvodnenej ţiadosti určil alternatívne frekvencie, ktoré následne podľa § 
2 opatrenia TÚ SR z 18. apríla 2008 č. O - 17/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho 
vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania 
(podmienky prechodu), oznámil RVR. 
     V rámci rokovaní medzirezortnej komisie pre harmonizáciu vyuţívania frekvenčného 
spektra boli dohodnuté postupy pri vybavovaní poţiadaviek Ministerstva obrany SR (MO 
SR) a Ministerstva vnútra SR (MV SR). TÚ SR  taktieţ priebeţne poskytoval databázy 
Slovenskou republikou notifikovaných frekvencií v ITU v pásme krátkych vĺn. 
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     V rámci medzirezortného konania bolo vybavených 5 koordinačných poţiadaviek s MO 
SR pre pásmo krátkych vĺn a 22 koordinačných poţiadaviek s Leteckým úradom SR pre 
pásmo FM. 
     Pred pridelením frekvencií vo frekvenčných pásmach zdieľaných s  MO SR bola 
priebeţne vykonávaná medzirezortná koordinácia, v rámci ktorej úrad vybavil 18 
poţiadaviek. 
     V priebehu roka 2010 TÚ SR operatívne vybavil 13 ţiadostí Ministerstva zahraničných 
vecí Slovenskej republiky na pridelenie frekvencií pre zabezpečenie ochrany 
predstaviteľov iných štátov, ktorí boli pozvaní na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. 

 
 
Prevod práv 
  

 V súvislosti s ustanovením § 32 ods. 23 zákona o elektronických komunikáciách 
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 
2010 Vyd. Zruš.  Zmena 

Pozemná pohyblivá s individuálnym prídelom 
frekvencie 195 83 110 

Pozemná pohyblivá na spoločných frekvenciách 

 

47 41 65 

Mobilné telefónne siete – základňové stanice  GSM 
900 

                                                                            

77 109 169 

GSM 1800 

 

28 105 61 

GSM - R 0 0 0 

UMTS 53 3 99 

Flash OFDM 4 0 12 

Lietadlové a letecké stanice 116 60 4 

Lodné stanice 77 38 8 

Amatérske stanice 44 309 389 

Pevná bod - bod 976 624 2073 

Pevná bod - multibod 71 41 41 

Rozhlasová      rozhlas 76 6 26 

Rozhlasová      DRM - digitálna 0 0 0 

Rozhlasová analógová televízia 1064 1 1058 

Zemské digitálne TV vysielanie DVB-T 40 0 6 
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Elektronická komunikačná služby 
(Druh rádiového zariadenia) 

Počet 
individuálnych 
povolení za rok 
2010 

Retransmisia - MMDS 4 23 24 

Retransmisia - MVDS 4 0 1 

Pevná druţicová sluţba 6 1 1 

 SNG 

SNG 

33 0 0 

MWS 0 0 0 

Rádiolokácia 0 0 0 

Osobitné povolenia 23 7 4 

Bezšnúrové mikrofóny 0 0 0 

Typové povolenia 0 0 0 

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

povolil viac základňových staníc pre mobilné rádiotelefónne siete (BTS). 
 
 
Výberové konania 
 

TÚ SR uskutočňuje výberové konanie v prípade prideľovania vybraných frekvencií 
harmonizovaných pre určitý druh sluţby uvedený v NTFS, ktorých podmienky pridelenia 
sú stanovené v pláne vyuţívania frekvenčného spektra. TÚ SR začne výberové konanie 
výzvou na predloţenie ponúk, ktorú zverejní vo Vestníku TÚ SR a v jednom celoštátnom 
periodiku. 

V priebehu roka 2010 zrealizoval 12 výberových konaní na pridelenie frekvencií na 
zriadenie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej elektronickej komunikačnej siete za 
účelom poskytovania elektronických komunikačných sietí a / alebo sluţieb (FWA) vo 
frekvenčnom pásme 10 GHz v lokalitách Púchov, Sabinov, Senec, Zvolen, Komárno, 
Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Nové Zámky, Povaţská Bystrica, Turčianske 
Teplice. 
 

 

 

Oblasť štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami 
 

     Štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami bol v roku 2010 zameraný na 
kontrolu plnenia povinností a podmienok určených zákonom o elektronických 
komunikáciách, rozhodnutiami a opatreniami úradu na poskytovanie sietí a sluţieb, 
kontrolou dodrţiavania podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení na trh a do 
prevádzky, ochranou proti rušeniu a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov. 
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Dohľad nad dodržiavaním povinností určených zákonom o elektronických 
komunikáciách  
 
     Pri dohľade nad dodrţiavaním povinností určených zákonom o elektronických 
komunikáciách bolo vykonaných 2917 kontrol1 v nasledovných oblastiach: 

 

Kontrola plnenia podmienok  a povinností určených podľa: Kontroly Nedostatky 

§ 12 - §14 ZEK vo všeobecnom povolení na poskytovanie sietí 
a sluţieb 

377 
66 

§ 29 - § 36 ZEK v oblasti správy čísel a frekvencií 366 89 

§ 37 (3), (4) a (6) ZEK kontrola odstránenia zistených nedostatkov  49 9 

§ 39 aţ § 49 ZEK pri poskytovaní sietí a sluţieb 1003 105 

§ 50 ZEK pri poskytovaní univerzálnej sluţby 388 279 

§ 55 aţ § 65 ZEK pre ochranu súkromia, údajov a obchodného 
tajomstva 

226 
36 

Ostatné kontroly  508 181 

Spolu 2917 765 

ZEK – zákon o elektronických komunikáciách      

 

     Poverené osoby TÚ SR v roku 2010 vykonali celkovo 2917 kontrol, čo je o 12 % 
kontrol viac, ako v predchádzajúcom roku. Pri vykonaných kontrolách poverení pracovníci 
kontrolovali dodrţiavanie podmienok všeobecných a individuálnych povolení, plnenie 
oznamovacej povinnosti, plnenie opatrenia č. O-19/2009, ktorým úrad určil podrobnosti 
zabezpečenia prenositeľnosti čísla, plnenie povinností pri uchovávaní údajov, plnenie 
opatrení na ochranu bezpečnosti sietí a sluţieb, plnenie povinností pri poskytovaní 
sluţieb a sietí, zverejňovanie taríf a všeobecných podmienok podnikov na poskytovanie 
sietí a sluţieb a ich súlad so zákonom o elektronických komunikáciách, prijatie 
technických a organizačných opatrení na ochranu bezpečnosti sietí a sluţieb.   

     V roku 2010 sa uskutočnili celoplošné kontroly plnenia povinností podniku podľa § 50 
ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách v spojení s opatrením TÚ SR                    
č. O-18/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych 
automatov (VTA) a sluţieb pre zdravotne postihnutých uţívateľov. Kontroly boli zamerané 
najmä na zabezpečenie primeranej dostupnosti VTA, na poskytovanie bezplatného 
a nepretrţitého prístupu k číslam tiesňových volaní, na umoţňovanie jednoduchej 
identifikácie tlačidiel VTA pre zrakovo postihnutých uţívateľov a niekoľkostupňové 
zosilnenie prijímaného zvukového signálu pre sluchovo postihnutých uţívateľov, na 
umoţňovanie volaní do miestnych, medzimestských, medzinárodných sietí a mobilných 
sietí, dovolateľnosť informačnej a poruchovej sluţby. 
     Pri dohľade nad dodrţiavaním povinností určených zákonom o elektronických 
komunikáciách poverené osoby úradu zistili nedostatky v 765 prípadoch, z toho najviac 
(207) pri kontrolách VTA (§ 50 - univerzálna sluţba). 

     Zistené nedostatky sa týkali hlavne chýbajúcich niektorých ustanovení vo 
všeobecných podmienkach, v reklamačných poriadkoch, nepredloţenia ponúkaných 
technických špecifikácií rozhraní, ale aj nesplnenie si oznamovacej povinnosti podľa § 14. 
Vyskytli sa aj nedostatky v uchovávaní údajov komunikujúcich strán.  

                                                 
1
  Bliţšie v tabuľke č. 5 
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     Pri kontrole 289 VTA bolo zistených 238 nedostatkov – konkrétne 7 VTA nebolo 
vybavených jednoduchým návodom na obsluhu, 10 VTA neumoţňovalo zrakovo 
postihnutým uţívateľom jednoduchú identifikáciu všetkých jeho tlačidiel pre zrakovo 
postihnutých uţívateľov, 16 VTA neumoţňovalo niekoľkostupňové zosilnenie prijímaného 
zvukového signálu, 54 VTA neumoţňovalo prijímať volania, zo 69 VTA nebolo moţné 
uskutočniť určené volania, pri 21 VTA nebolo moţné uskutočniť tiesňové volania, 39 VTA 
nebolo označených prípojným číslom, 17 VTA neposkytovalo informáciu o telefónnom 
čísle tiesňového volania, 5 VTA nespĺňalo všeobecné technické poţiadavky na priestor 
pre umiestnenie VTA pre telesne postihnutých uţívateľov podľa § 58 ods. 3 vyhlášky 
Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 532/2002 Z.z. a jej prílohy bod 3.2.. Príčinou 
týchto nedostatkov nebolo vedomé neplnenie povinností podľa opatrenia úradu, ale 
najmä poškodenie zariadení VTA vandalizmom alebo beţné technické poruchy.  

     Nedostatky na úseku rádiovej prevádzky sa týkali prekračovania limitnej  hodnoty Δf 
u rozhlasového vysielača, pouţívanie indoor frekvencií v externom prostredí u Hiperlan 
WiFi zariadení, nesprávne offsety frekvencií u televíznych vysielacích zariadení, 
prekročenie ERP u televízneho vysielača, nesprávne azimuty antén u TVP, umiestnenie 
rozhlas. vysielača na inej kóte, prevádzka TV vysielača a RR spoja bez povolenia a iné. 
     Ďalšie nedostatky sa týkali oblasti prenositeľnosti čísla (nedostatky v systémových 
procesoch v nastavení technológií), nedostatočného plnenia oznamovacej 
povinnosti, poskytovaní sluţby napriek tomu, ţe úrad takéto poskytovanie zakázal, 
plnenia podmienok všeobecných a individuálnych povolení úradu.  
     Nedostatky boli uvedené v zápisoch o priebehu a výsledkoch kontroly s lehotami 
určenými na ich odstránenie, ktoré poverené osoby odovzdali podľa § 37 ods. 2 b) 
zákona o elektronických komunikáciách kontrolovaným osobám. Kontrolované osoby 
v týchto lehotách nedostatky odstraňovali. Voči podnikom, ktoré nedostatky neodstránili, 
TÚ SR viedol správne konania vo veci uloţenia pokuty za správny delikt. 
 

Trhový dohľad 
 
     V roku 2010 bolo TÚ SR, krajskými pracoviskami odboru štátneho dohľadu (KP OŠD), 
vykonaných 106 kontrol dodrţiavania podmienok uvádzania rádiových a koncových 
telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môţu byť zdrojom elektromagnetického 
rušenia na trh. Spolu skontrolovali 189 druhov zariadení - z toho 4 typy koncových 
telekomunikačných zariadení (z toho 3 nevyhovujúce), 171 typov rádiových zariadení (71 
typov nevyhovujúcich), 26 typov zariadení R+T (5 nevyhovujúcich) a 12 typov zariadení, 
ktoré môţu byť zdrojom elektromagnetického rušenia (2 typy nevyhoveli). Skontrolovali 
15 ks rušičiek GPS JAMMER dovezených z Číny. Po vysvetlení nelegálnosti 
prevádzkovania nevyhovujúcich zariadení, následkom čoho bol tovar  zlikvidovaný za 
asistencie colného úradu.  
     KP OŠD Košice odobralo pri dvoch kontrolách dva typy rádiových zariadení na 
vykonanie kontrolných meraní. Kontrolné merania oboch rádiových zariadení MR 446 MT 
800 a zariadenia rádiový transmitter TV Anywhere boli vykonané vo VÚS Banská 
Bystrica. Výsledky meraní nepotvrdili, ţe zariadenia nevyhovujú technickým poţiadavkám 
podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o technických poţiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia 
a koncové telekomunikačné zariadenia („nariadenie vlády“), a preto môţu byť naďalej 
uvádzané na trh.  
     KP OŠD Banská Bystrica vykonalo dve kontroly. Prvá kontrola bola vykonaná v 
HAGARD HAL, a.s., Nitra-stredisko Kremnička 51, Banská Bystrica. Zariadenie bolo 
podrobené potrebným kontrolným skúškam vo Výskumnom ústave spojov, n. o. , Banská 
Bystrica (VÚS), po vykonaní ktorých nebolo zistené nevyhovenie poţiadavkám noriem 
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v rozpore s deklarovanou zhodou vo vyhlásení o zhode. Ďalšia kontrola bola u predajcu 
Ján Volkomer THORN – hobby electronic, Zvolen, kde bol zistený problémový výrobok - 
bezdrôtový MP3 prehrávač s FM vysielačom. Toto rádiové zariadenie bez 
typového/modelového alebo obchodného označenia, bez značky zhody, označené len 
v priloţenom slovenskom návode ako typ FM-T85A, bolo na základe kontrolných zistení 
odobrané na vykonanie kontrolných meraní. Skúškami zariadenia vo VÚS bolo overené, 
ţe zariadenie produkuje neţiadúce emisie podstatne prevyšujúce medzné hodnoty, 
a teda nespĺňa základnú poţiadavku nariadenia vlády na efektívne vyuţitie frekvenčného 
spektra. Na základe týchto skúšok bola začatá administratívna kontrola u dodávateľa 
a dovozcu zariadenia SOS electronic, s.r.o., Košice, ktorá nebola zatiaľ ukončená 
zápisom v roku 2010.  
     KP OŠD Trenčín vykonalo v sledovanom období kontrolu v podniku Maximarket, OC 
Laugarício, Trenčín. V podniku boli kontrolované 4 druhy rádiom riadených modelov 
automobilov. Ku kontrolovaným modelom neboli predloţené vyhlásenia o zhode, na 
základe čoho boli stiahnuté z predaja.  
     KP OŠD Košice, stredisko Prešov, začalo a ukončilo správne konanie voči výrobcovi 
Ferimex IT, s.r.o., Stará Ľubovňa, u ktorého boli kontrolou vykonanou v roku 2009 zistené 
závaţné nedostatky v posúdení zhody zariadení, ktoré sú podľa zákona o elektronických 
komunikáciách aj zákona č. 264/1999 Z.z. o technických poţiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o zhode“) správnym deliktom. V zápise z kontroly bolo uloţené okamţité zastavenie 
výroby a predaja kontrolovaných zariadení. Správne konanie voči spoločnosti Ferimex 
bolo ukončené bez podania opravného prostriedku. Ďalšie správne konanie bolo začaté 
u dovozcu Juraj Volčko – MARKET.SK, Prešov za dovoz a distribúciu zariadenia GSM 
opakovač bez vyhlásenia o zhode. Proti rozhodnutiu sa kontrolovaná osoba podala 
opravný prostriedok (rozklad). Správny orgán II. stupňa rozhodnutie I. stupňového orgánu 
potvrdil.  
 

Kontrola zariadení  
 
     TÚ SR pri kontrole dodrţiavania podmienok a povinností podľa príslušných povolení 
vykonal fyzické kontroly rádiových zariadení, meranie intenzity poľa v stanovených 
bodoch FM rozhlasových vysielačov, zariadenia MVDS, kontroly RLAN a HIPERLAN, 
kontroly v oblasti poskytovania sluţieb a sietí, kde celkovo vykonal 977 kontrol a zistil 399 
nedostatkov.  
     Ďalej vykonal kontroly v spoločnostiach Slovak Telekom, a.s., Rádio ONE, s.r.o., 
Rádio FM SRo 4, Jemné Melódie s.r.o., FUN RADIO, zdruţenie Bratislava v likvidácii, 
Rádio VIVA, a.s. Okrem toho vykonal kontroly rádiových zariadení spoločností SWAN, 
a.s., WiMAX Telecom Slovakia, s.r.o., GTS Slovakia, a.s., SATRO s.r.o., Fiber Network 
Myjava s.r.o., Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. V rámci kontrol prístupu do siete Internet 
vykonával  monitoring zariadení RLAN v pásme 2,4 GHz, kontroly káblových 
distribučných systémov a MMDS. TÚ SR kontroloval nastavenia rozhlasových vysielačov, 
regionálnych TV vysielačov a rádiostaníc pozemnej pohyblivej sluţby. 
     Na poţiadanie Rady pre vysielanie a retransmisiu vykonal merania 
elektromagnetického poľa Rádia VIVA, a.s. v oblasti Lučenec, Rimavská Sobota a Ţiar 
nad Hronom. TÚ SR vykonal kontrolu prevádzkovania rádiových  zariadení  Slovanet, a. 
s., PLAYMAX, s.r.o. v pásme 10 GHz. Vo všetkých kontrolovaných prípadoch bola 
zistená zámena prijímacích a vysielacích frekvencií na bázovej stanici. TÚ SR následne 
vydal súhlas s touto zámenou do 31.12. 2017. TÚ SR vykonal jedno meranie pohyblivej 
druţicovej sluţby – signál druţice EUTELSAT W2A. 
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Nasledovná tabuľka vyjadruje kontroly podľa druhov zariadení: 
 

Druh kontroly Počet kontrol Zistené nedostatky 

rozhlasových  a TV vysielačov 71 12    

zariadení MMDS 12 10    

zariadení mobilných sietí   28 6     

zariadení PPS 113 15    

zariadení rádioamatérskej sluţby 2 0    

zariadení RLAN 65 41    

zariadení HIPERLAN 42 23    

pevné spoje bod - bod a bod - multibod 67 29    

Iné rádiové zariadenia 17 11   

 

      Pri kontrole dodrţiavania podmienok a povinností podľa príslušných povolení boli 
zistené nedostatky na 147 rádiových zariadeniach, čo predstavuje 35,25 % 
z kontrolovaných zariadení. Podiel zistených nedostatkov na jednotlivých zariadeniach 
k celkovému počtu zistených nedostatkov vyjadruje nasledovný graf: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
      
 
 

Nedostatky boli zistené v odlišnom nastavení azimutov vysielacích antén oproti 
vydanému individuálnemu povoleniu, nesúladu zemských súradníc umiestnenia vysielača 
s určením v individuálnom povolení, prekračovanie maximálneho povoleného 
frekvenčného zdvihu, prekračovanie vyţarovaného výkonu, nesplnenie povinnosti 
oznámiť úradu umiestnenie rádiových staníc, pouţívanie indoor frekvencií v externom 
prostredí u Hiperlan WiFi zariadení, nesprávne ofsety frekvencií u televíznych vysielacích 
zariadení, prekročenie ERP u televízneho vysielača. 
 
     Pri dohľade nad dodrţiavaním podmienok všeobecného povolenia na poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí a sluţieb TÚ SR vykonal spolu 560 kontrol2, čo 

                                                 
2
 Tabuľka č. 3 a č. 4 
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predstavuje o 19,15 % kontrol viac ako v predchádzajúcom roku. Pri poskytovaní sietí 
zistil 66 nedostatkov a pri poskytovaní sluţieb 186 nedostatkov. Percentuálny podiel 
zistených nedostatkov vyjadrujú nasledujúce dva grafy: 
 

 
   

 
 

 

Vybavovanie hlásení na rušený a nekvalitný príjem  

 
     V roku 2010 TÚ SR prijal 317 podaní na rušený alebo nekvalitný príjem alebo ţiadostí 
o meranie a prešetrenie (čo je o 69 viac ako v r. 2009), z čoho do konca roka vybavil 308 
podaní a vybavenie ostatných podaní preniesol do budúceho roka. Najviac hlásení (100) 
bolo na TV príjem a 61 hlásení na mobilnú telefónnu sluţbu. Najväčší počet rušení bolo 
v dôsledku ovplyvňovania TV príjmu prevádzkou rádiových zariadení technológie FLASH 
OFDM (Flarion). 
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Prijaté hlásenia na rušený a nekvalitný príjem 

Rozhlas 15 

Televízia 100 

Pozemná pohyblivá sluţba 33 

Mobilná telefónna sluţba 61 

Radary 2 

RLAN 2 

Pevná a druţicová sluţba 6 

Amatérska sluţba 4 

Hlásenia o rušení zo a do zahraničia 6 

Monitoring a merania na základe 
podnetov 27 

Ostatné sluţby 61 

 

 

 
Správne konania 

 
     TÚ SR v roku 2010 viedol na základe výsledkov výkonu štátneho dohľadu spolu 185 
správnych konaní3, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 66%. 
Právoplatnými rozhodnutiami sa ukončilo 165 správnych konaní, čo je nárast o 98,80 %  
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V uvedených správnych konaniach bolo 
uloţených 158 pokút vo výške 30 211 € a uloţených 22 opatrení na nápravu. 22 konaní 
bolo zastavených a ďalších 22 prenesených do budúceho roka. Účastníci konania sa proti 
rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu odvolali v siedmich prípadoch, z čoho 2 
odvolania boli vybavené v autoremedúre, 5 z nich bolo postúpených správnemu orgánu 
2. stupňa.  
 
 
Mimosúdne riešenie sporov 
 
     V sledovanom období TÚ SR prijal 256 návrhov na riešenie sporov4, čo je v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom nárast o 22,49%. Z toho 44 návrhov bolo odloţených ad acta 
z dôvodov neúplnosti podania, pričom účastníci neakceptovali výzvu úradu na doplnenie 
podkladov, a tým sa spory stali neriešiteľné, 2 riešenia sporov boli ukončené na pokyn 
účastníka. Úrad skončil riešenie u 209 sporov, z toho zhodou 68 sporov.  
 
Monitoring 
 
     Kontrolná činnosť TÚ SR bola doplnená pravidelnou činnosťou systémov 
automatického monitoringu frekvenčného spektra. TÚ SR rádiomonitoringom zisťoval 
obsadenosť a časové vyuţitie frekvencií, ďalej kontroloval dodrţiavanie podmienok 
stanovených v povoleniach na prevádzkovanie rádiových zariadení a vyhľadával 
nepovolené vysielače. 

                                                 
3
 Tabuľka č. 7 

4
 Tabuľka č. 6 
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     Kontrolné meracie stredisko Hviezdoslavov (KMS) pôsobilo hlavne v oblasti kontroly 
dodrţiavania prevádzkovej disciplíny rádiokomunikačných zariadení a vybraných 
technických parametrov rozhlasových a televíznych vysielačov5. KMS v r. 2010 vykonalo 
kontroly prevádzky rádioamatérskej sluţby v rozsahu vyše 814 hodín, pozemnej 
pohyblivej sluţby vyše 911 hodín, frekvencií pre letecké, lodné núdzové a bezpečnostné 
volanie v rozsahu viac ako 857 hodín a frekvencií pre navigáciu, verejnú korešpondenciu 
a prístavné operácie v rozsahu viac ako 138 hodín, pričom neboli v týchto oblastiach 
zistené ţiadne nedostatky. 
     V oblasti kontroly vybraných technických parametrov u 168 kontrolovaných AM, FM a 
TV vysielačov KMS vykonala 6066 kontrol, pričom nebol zistený ţiadny nedostatok. Pri 
1575 meraniach obsadenosti frekvenčných pásiem FM a TV I – V neboli zistené ţiadne 
anomálie. Pri 1550 kontrolách monitoringu zahraničného vysielania RSI (Radio Slovak 
International) neboli zistené ţiadne anomálie. Pri meraniach vysielania DVB – T  na 14 
vysielačoch bolo zistených 380 nedostatkov. 
 
Vyšetrovanie a vybavovanie podaní 
 
     Podnety, s ktorými sa obracali koncoví uţívatelia sluţieb a podniky na TÚ SR, sa 
týkali problémov s účtami za sluţby a s tarifami, oblastí prenositeľnosti čísla, poskytnutia 
nekorektných informácií pri predaji sluţieb, zriadenia a preloţenia telefónnych staníc, 
porušovania všeobecných podmienok podnikov a zmlúv o pripojení. TÚ SR v sledovanom 
období prijal 597 podaní, čo je v porovnaní s rokom 2009 o 23,35% viac. Za celé obdobie 
roku 2010, okrem mimosúdnych riešení sporov a správnych konaní, spolu s podaniami 
nevyriešenými v roku 2009, vybavil 610 podaní. Riešenie 12 podaní sa prenieslo do 
budúceho roka. 
 

 

Tabuľky  
 
Tabuľka č. 1: Vybavovanie hlásení na rušený a nekvalitný príjem 
 

Rušený príjem Počty hlásení Spolu: 

Rozhlas 

Prijaté 15 

Vybavené 15 

Zostatok 0 

Televízia 

Prijaté 100 

Vybavené 99 

Zostatok 4 

Pozemná pohyblivá sluţba 

Prijaté 33 

Vybavené 30 

Zostatok 3 

Mobilná telefónna sluţba 

Prijaté 61 

Vybavené 58 

Zostatok 2 

Radary 

Prijaté 2 

Vybavené 2 

Zostatok 0 

Hiperlan Prijaté 0 

                                                 
5
 Tabuľka č. 10 
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Vybavené 0 

Zostatok 0 

RLAN 

Prijaté 2 

Vybavené 2 

Zostatok 0 

Pevná a druţicová sluţba 

Prijaté 6 

Vybavené 6 

Zostatok 0 

SW aplikácie 

Prijaté 0 

Vybavené 0 

Zostatok 0 

Amatérska sluţba 

Prijaté 4 

Vybavené 4 

Zostatok 0 

Ostatné sluţby 

Prijaté 32 

Vybavené 30 

Zostatok 2 

Monitoring súčinnosť s HS a 
KMS 

Prijaté 27 

Vybavené 27 

Zostatok 0 

Hlásenia o rušení zo zahraničia 

Prijaté 5 

Vybavené 6 

Zostatok 0 

Hlásenia o rušení do zahraničia 

Prijaté 1 

Vybavené 0 

Zostatok 1 

Merania a šetrenia pre iné 
subjekty na základe podnetov 

Prijaté 29 

Vybavené 29 

Zostatok 0 

Spolu 

Prijaté 317 

Vybavené 308 

Zostatok 12 

 

 

Tabuľka č. 2: Kontrola rádiových zariadení podľa príslušných povolení 
 

Kontrolované zariadenie Počet 

S
p

o
lu

 

Rozhlasové vysielače 
vykonaných kontrol 46 

zistených nedostatkov 9 

Televízne vysielače 
vykonaných kontrol 25 

zistených nedostatkov 3 

Vysielače MMDS 
vykonaných kontrol 12 

zistených nedostatkov 10 

Pevné spoje bod - bod 
vykonaných kontrol 27 

zistených nedostatkov 10 

Mobilné siete vykonaných kontrol 28 
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zistených nedostatkov 6 

Pozem. pohybl. sluţba 
vykonaných kontrol 113 

zistených nedostatkov 15 

Pevná druţicová sluţba 
vykonaných kontrol 4 

zistených nedostatkov 0 

Pevné spoje bod - 
multibodbod 

vykonaných kontrol 40 

zistených nedostatkov 19 

Rádioamatérska sluţba 
vykonaných kontrol 2 

zistených nedostatkov 0 

RLAN 
vykonaných kontrol 65 

zistených nedostatkov 41 

HIPERLAN 
vykonaných kontrol 42 

zistených nedostatkov 23 

Iné rádiové zariadenia 
vykonaných kontrol 13 

zistených nedostatkov 11 

Spolu 

vykonaných kontrol 417 

zistených 
nedostatkov 

147 

 

 
Tabuľka č. 3: Kontroly v oblasti poskytovania sluţieb 
 

Kontrolovaná služba Počet 

S
p

o
lu

 

Verejná tf. sluţba - 
pevná 

vykonaných kontrol 69 

zistených nedostatkov 40 

Verejná tf. sluţba - 
mobilná 

vykonaných kontrol 2 

zistených nedostatkov 1 

Prístup do siete 
Internet 

vykonaných kontrol 177 

zistených nedostatkov 105 

Retransmisia 

vykonaných kontrol 34 

zistených nedostatkov 36 

Audiotexová sluţba 
vykonaných kontrol 0 

zistených nedostatkov 0 
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Prenájom okruhov 

vykonaných kontrol 3 

zistených nedostatkov 0 

Prenos dát 
vykonaných kontrol 15 

zistených nedostatkov 0 

VoIP 

vykonaných kontrol 6 

zistených nedostatkov 2 

§65 priamy marketing 

vykonaných kontrol 4 

zistených nedostatkov 1 

Prenositeľnosť čísla 

vykonaných kontrol 2 

zistených nedostatkov 1 

Sky - Link 

vykonaných kontrol 1 

zistených nedostatkov 0 

Pevná rádiová sieť 
(BOR) 

vykonaných kontrol 4 

zistených nedostatkov 0 

Spolu 

vykonaných kontrol 317 

zistených nedostatkov 186 

 

 

Tabuľka č. 4: Kontroly v oblasti poskytovania sietí 
 

Sieť Počet 

S
p

o
lu

 

Pevná verejná tf. sieť 

vykonaných kontrol 69 

zistených nedostatkov 6 

Mobilná verejná tf. 
sieť 

vykonaných kontrol 1 

zistených nedostatkov 0 

Internet 

vykonaných kontrol 105 

zistených nedostatkov 40 

Retransmisia 

vykonaných kontrol 13 

zistených nedostatkov 12 
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KDS 

vykonaných kontrol 21 

zistených nedostatkov 3 

Sky - Link  

vykonaných kontrol 1 

zistených nedostatkov 0 

Sieť  R a TV 
vysielačov  

vykonaných kontrol 13 

zistených nedostatkov 4 

Pevná sieť  

vykonaných kontrol 3 

zistených nedostatkov 0 

Rádiová sieť 

vykonaných kontrol 17 

zistených nedostatkov 1 

Spolu 

vykonaných kontrol 243 

zistených nedostatkov 66 

 

 

Tabuľka č. 5: Dohľad nad plnením povinností určených zákonom o elektronických 
komunikáciách, rozhodnutiami a opatreniami TÚ SR 
 

Podmienka alebo povinnosť Počet Spolu 

§ 12 [§71(1)a)] Poskytovanie siete/sluţby 
vykonaných kontrol 104 

zistených nedostatkov 29 

§ 14 [§71(2)b)] Plnenie oznamovacej 
povinnosti  

vykonaných kontrol 273 

zistených nedostatkov 37 

§ 31(4)g) Plnenie povinnosti predkladať 
správu o pouţívaní čísel 

vykonaných kontrol 18 

zistených nedostatkov 8 

§ 33 (2) Plnenie povinnosti uhradiť platby 
za frekvencie 

vykonaných kontrol 158 

zistených nedostatkov 39 

§ 35 Prevádzkovanie koncových zariadení 
a technické špecifikácie rozhraní  

vykonaných kontrol 190 

zistených nedostatkov 42 

§ 37 (3)d) a (4) Kontrola odstránenia 
nedostatkov uvedených v zápise 

vykonaných kontrol 36 

zistených nedostatkov 8 

§ 37 (6) Kontrola splnenia nariadenia v 
zápise z kontroly     

vykonaných kontrol 13 

zistených nedostatkov 1 

§ 39 (1) Dodrţiavanie technických noriem 
vykonaných kontrol 39 

zistených nedostatkov 23 

§ 40 Všeobecné podmienky  
vykonaných kontrol 207 

zistených nedostatkov 36 

§ 41 Tarifa  vykonaných kontrol 203 
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zistených nedostatkov 6 

§ 42 práva a povinnosti podniku a 
účastníka 

vykonaných kontrol 145 

zistených nedostatkov 8 

§ 43 Zmluva o pripojení a jej súčasti 
vykonaných kontrol 200 

zistených nedostatkov 10 

§ 44 Reklamačný poriadok  
vykonaných kontrol 207 

zistených nedostatkov 21 

§ 48 Prenositeľnosť čisla 
vykonaných kontrol 2 

zistených nedostatkov 1 

[§ 50] Univerzálna sluţba 
vykonaných kontrol 99 

zistených nedostatkov 41 

§ 55 aţ § 65 Ochrana súkromia, osobných 
údajov a obchodné tajomstvo 

vykonaných kontrol 223 

zistených nedostatkov 35 

§ 68 Ochrana proti rušeniu  
vykonaných kontrol 77 

zistených nedostatkov 45 

§ 61 ods. 3 (nezverejnenie osobných 
údajov v zozname účastníkov) 

vykonaných kontrol 3 

zistených nedostatkov 1 

Kontrola plnenia podmienok všeobecných 
a individuálnych povolení 

vykonaných kontrol 425 

zistených nedostatkov 136 

Kontrola plnenia podmienok opatrenia na 
VTA 

vykonaných kontrol 289 

zistených nedostatkov 238 

Kontrola plnenia povinností uloţených 
rozhodnutiami úradu 

vykonaných kontrol 6 

zistených nedostatkov 0 

Spolu 

vykonaných kontrol 2917 

zistených 
nedostatkov 

765 

 

 
Tabuľka č. 6: Mimosúdne riešené spory 
 

Ukazovateľ 

S
p

o
lu

: 

Počet prijatých návrhov na riešenie  
256 

Počet odloţených návrhov na riešenie ad acta 
44 

Počet prenesených riešení z minulého obdobia 
22 

Počet sporov na riešenie v roku 
234 

Počet skončených riešení spolu 
209 

– z toho:  skončené zhodou 
68 
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                 skončené nezhodou 
139 

                skončené na pokyn účastníka 
2 

Počet prenesených riešení do budúceho 
obdobia 

25 

 

 

Tabuľka č. 7: Vybavovanie správnych konaní 
 

Správne konanie Počet 

S
p

o
lu

: 

1. stupeň 

Začaté 185 

Ukončené a právoplatné 165 

Počet pokút 158 

Celková suma pokút [v tis. €] 30,211 

Počet uloţených opatrení 22 

Počet zastavených 22 

Prenos do ďalšieho obdobia 22 

Rozklady 

Prijaté 7 

Vybavené v autoremedúre 2 

Postúpené orgánu 2. stupňa 5 

 

 
Tabuľka č. 8: Vybavovanie ostatných podaní 
 

Podania Počet 

S
p

o
lu

 

Ostatné podania 
(bez mimosúdneho 
riešenia sporov a 
správnych konaní) 
vrátane podnetov 
na výkon dohľadu 

Nevybavený zostatok z m. o. 25 

Prijaté 597 

Vybavené 610 

Zostatok do budúceho 
obdobia 

12 
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Tabuľka č. 9: Evidencia v r. 2010 
 

Podania Počet Spolu: 

Oznámené rádiové zariadenia podľa 
nariadenia vlády 

Nevybavený zostatok z m. o. 4 

Prijaté 823 

Vybavené 825 

Zostatok do budúceho obdobia 2 

Evidencia RLAN 

Nevybavený zostatok  z m. o. 0 

Prijaté 1 708 

Vybavené 3 562 

Zostatok do budúceho roka 0 

Celkový stav evidovaných zariadení 16 637 

Technické špecifikácie predloţené podnikmi 
na zverejnenie 

Nevybavený zostatok z m. o. 0 

Prijaté 98 

Vybavené 98 

Zostatok do budúceho roka 0 

 

 

Tabuľka č. 10: Kontrola prevádzky rádiokomunikačných zariadení 
 

Kontrola prevádzky a dodržiavanie prevádzkovej disciplíny rádiokomunikačnými 
zariadeniami povolenými Telekomunikačným úradom SR 

Oblasť kontroly 

Rádioamatérska 
Doba vykonávania kontrol         
(hod.)            

814,6 

sluţba Počet zistených nedostatkov 0 

Pozemná pohyblivá sluţba 

Doba vykonávania kontrol          
(hod.) 

911,4 

Počet zistených nedostatkov                                                                                                                         0 

Frekvencie  pre letecké, lodné 
núdzové a bezpečnostné volanie 

Počet kontrol (hod.) 857,25 

Počet zistených nedostatkov                                                                                                                         0 

Frekvencie pre navigáciu, 
verejnú korešpondenciu, 
prístavné operácie  

Počet kontrol (hod.) 138,3 

Počet zistených nedostatkov                                                                                                                         0 
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Kontrola vybraných technických parametrov rozhl.a tel. vysielačov (df,E,odstup 
O/Z,modulácia - M,DFm,RDS a iné ) 

Vysielače vysielajúce zo zákona  

  Počet kontrolovaných vysielačov 12 

AM Počet vykonaných kontrol 136 

  Počet zistených nedostatkov                                0 

  Počet kontrolovaných vysielačov 156 

FM Počet vykonaných kontrol 1850 

  Počet zistených nedostatkov 0 

  Počet kontrolovaných vysielačov 268 

TV Počet vykonaných kontrol 4080 

  Počet zistených nedostatkov 0 

Krátkodobé prekročenie povolenej tolerancie frekvenčného zdvihu DFm +/- 50 kHz  nebolo zistené. 

Krátkodobé prekročenie povolenej tolerancie obrazového nominálneho kmitočtu df +/- 500 Hz nebolo zistené. 

Vysielače vysielajúce program prevádzkovateľov na základe udelenej licencie 

AM 

Počet kontrolovaných vysielačov 0 

Počet vykonaných kontrol 0 

Počet zistených nedostatkov 0 

FM 

Počet kontrolovaných vysielačov 241 

Počet vykonaných kontrol 2902 

Počet zistených nedostatkov 0 

Krátkodobé prekročenie povolenej tolerancie frekvenčného zdvihu DFm +/- 75 kHz nebolo zistené. 

  Počet kontrolovaných vysielačov 203 

TV Počet, vykonaných kontrol 3024 

  Počet zistených nedostatkov 0 

Krátkodobé prekročenie povolenej tolerancie frekvenčného zdvihu DFm +/- 50 kHz nebolo u kontrolovaných 
vysielačov zistené.  

Krátkodobé prekročenie povolenej tolerancie nominálneho kmitočtu df +/- 500 Hz nebolo u kontrolovaných 
vysielačov zistené.  
 
 

 
 

 
 

 
 

Monitoring - vyhodnocovanie dodaných údajov 

Vyhodnocovanie nameraných údajov a identifikácia odposluchom 
resp. porovnaním  s databázou (hod.) 

857,1 

Počet zistených nedostatkov 0 

Meranie obsadenosti frekvenčných pásiem FM a TV I - V. 

Počet kontrol 1575 

Počet zistených anomálií 0 

 
Monitoring zahraničného vysielania RI (Slovenský rozhlas, Rádio International) 

Počet kontrol 1550 

Počet zistených anomálií 34 
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 Meranie  DVB-T  

Počet kontrol: 14 vysielačov 380 

Počet zistených nedostatkov                              0 

Meranie bolo vykonané na prístroji TV Explorer II 

  

Mimoriadne meranie  

Nebola daná zo ţiadneho odboru  poţiadavka. 

        

Radio Data System (RDS) 

Počet kontrol 478 - z toho zlý čas (CT) 19, výpadok RDS 9  

  

 

 

Oblasť vzťahov s verejnosťou a s masmédiami 
 
     TÚ SR aktívne informuje laickú i odbornú verejnosť prostredníctvom svojich 
internetových stránok, prostredníctvom masmédií a vestníka úradu. Svoje názory verejne 
prezentoval na konferenciách a prostredníctvom masmédií. Verejnosť sa obracia 
s otázkami na úrad telefonicky, písomne, elektronickou poštou aj osobne.  
     V roku 2010 vybavil 81 ţiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám. Ţiadosti vybavil priemerne do 4,8 pracovného dňa. TÚ SR okrem 
toho podľa iných zákonov vybavil aj mnoţstvo ďalších ţiadostí o informácie od laickej 
a odbornej verejnosti.  
    TÚ SR ďalej vydal 74 tlačových správ, mnoţstvo krátkych správ a oznámení. 
Informácie masmédiám poskytoval aj formou rozhovorov, prezentácií svojej činnosti, ďalej 
na pracovných a neformálnych stretnutiach. Ţiadosti o vyjadrenia a stanoviská pre 
masmédiá vybavoval neodkladne, spravidla v daný pracovný deň.  
     Výsledkom tejto činnosti bolo viac ako tisíc príspevkov v sledovaných médiách, ktoré 
priamo informovali o činnosti úradu alebo sa o nej zmienili. Z pohľadu kvalitatívnych 
výsledkov bol v masmédiách zaznamenaný 5,9% podiel pozitívnych príspevkov o TÚ SR, 
čo je najvyšší podiel za posledné štyri roky a ţiaden negatívny príspevok, čo je najmenej 
za posledné štyri roky. 
 

 

 

Oblasť medzinárodných vzťahov 
 
     TÚ SR zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na 
úrovni regulačných orgánov. Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov patrí medzi stále 
činnosti TÚ SR. 
     Ing. Ladislav Mikuš, predseda TÚ SR, bol zvolený za podpredsedu Rady orgánu 
európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a za podpredsedu 
skupiny nezávislých európskych regulačných orgánov pre oblasť telekomunikácií (IRG) 
na rok 2011. 
     V roku 2010 zamestnanci TÚ SR vykonali zahraničné pracovné cesty súvisiace 
s reprezentáciou Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej 
únii/Európskej komisii, Európskej konferencii poštových a telekomunikačných 
administrácií (CEPT) a Medzinárodnej telekomunikačnej únii (ITU), a ktoré súviseli 
s Radou európskej únie – pracovná skupina telekomunikácií. 
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     Zahraničné pracovné cesty zabezpečili dvojstranné a viacstranné medzinárodné styky 
s národnými telekomunikačnými regulačnými orgánmi. V rámci Medzinárodnej 
telekomunikačnej únie – ITU sa úrad zúčastnil na odborných seminároch a v pracovných 
skupinách, ako napr. o frekvenčnom plánovaní nových sluţieb, o zbere a spracovaní dát 
na trhu elektronických komunikácií. Zamestnanci TÚ SR zastupovali Slovenskú republiku 
na rôznych pravidelne sa opakujúcich medzinárodných konferenciách, rokovaniach 
a v pracovných skupinách.  
     Výsledky medzinárodnej spolupráce sú vo výročnej správe uvedené podľa jednotlivých 
oblastí činnosti TÚ SR. 
 

 

 

4.  Rozpočet TÚ SR v roku 2010 
 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010  
 

Ukazovateľ   Pôvodný v tis. EUR Upravený v EUR 

1. Príjmy 15 583                           16 485 375 

2. Bežné výdavky (600)  4 452 4 492 675 

2.1.Mzdy, platy (610)    2 311          2 357 671 

2.2.Odvody a príspevok do 
poisťovní (620) 

807 867 992 

2.3.Tovary a sluţby (630) 1 311 1 149 776 

2.4.Beţné transféry (640) 23 117 236 

3. Kapitálové výdavky (700)      749 658 524 

4. Prostriedky z rozpočtu EÚ           0 0 

07T – Tvorba a implementácia 
politík 07T0302 – Regulácia 
telekomunikačného trhu               
(Výdavky spolu 600+700) 

 
5 201 

 
5 151 199 

         

 
 
Rozpočtové opatrenia v roku 2010   
 
1. List MDPT SR č. j. 05525/2010/SRVS/05147  zo dňa 8.2.2010: 

Rozpočtové opatrenie MDPT SR č. 2  upravuje záväzný ukazovateľ 
      
      bežné výdavky (600) o                                       -             0 eur 
      z toho: 
      tovary a služby (630)                                         -     44 000 eur 
      poistné (620)                                                      +     44 000 eur 

 
 

2. List MDPT SR č. j. 14997/2010-SRVS/z.32349 zo dňa 5.8.2010: 
      rozpočtové opatrenie MF SR číslo 16 upravuje záväzný ukazovateľ 
      
      bežné výdavky (600)                                          +    90 000 eur   
      640 beţné transfery                                             +    90 000 eur 
      700 kapitálové výdavky                                     -    90 000 eur 



37 

 

 
 
3. List MDPT SR č. j. 17 973/2010/SRVS/z.41501  zo dňa 13.10.2010: 
      rozpočtové opatrenie MDPT SR č. 37  upravuje záväzný ukazovateľ 
 
      bežné výdavky (600) o                                        +        0 eur 
      z toho: 
      tovary a sluţby (630)                                            -    4 000 eur   
      bežné transfery (640)                                         +    4 000 eur 
   
 
4. List MDVRR SR č.j.19478/2010-SRVS/z 46 515 zo dňa 10.11.2010: 
      rozpočtové opatrenie MF SR č. 39/2010 upravuje záväzný ukazovateľ  
 
      príjmy (200) o                                                     +  902 431 eur 
    
5. List MDVRR SR č.j. 21915/2010-SRVS/z 52714 zo dňa 13.12.2010: 
      rozpočtové opatrenie MDPT SR č. 59  upravuje záväzný ukazovateľ  
 
      bežné výdavky (600)                                          - 50 000 eur     
      tovary a služby (630)                                         - 50 000 eur  
  
 
6. List MDVRR SR č.j. 22059/2010/SRVS/z.54921 zo dňa 27.12.2010: 
      rozpočtové opatrenie MF SR č. 39/2010 a RO MDVRR SR  č. 78  upravuje záväzný   
      ukazovateľ 
      bežné výdavky (600) o                                       -             0 eur 
      z toho: 
      tovary a služby (630)                                         -     47 100 eur 
      mzdy, platy (610)                                               +    47 100 eur 
 
      bežné výdavky (600) o                                       -             0 eur 
      z toho: 
      tovary a služby (630)                                         -     16 447 eur 
      poistné (620)                                                      +     16 447 eur 
 
 
  
Čerpanie bežných výdavkov za rok 2010  
 
 

Názov poloţky, podpoloţky Rozpočet/limit             Čerpanie                Čerpanie  
     v tis. €        v eurách                      v % 

610  mzdy, platy                                 2 358                    2 357 671                  100,00 

620  poistné a príspevky do 
       zdravotných poisťovní                  868                     867 992                    100,00 

630  tovary a ďalšie služby        1 150               1 149 776                    100,59 

      631 cestovné výdavky          155             155 094                    100,00 

      632 energia, voda, komunikácie     122             121 912                    100,00 

      633  materiál a dodávky          139             139 283                    100,00 

      634 dopravné            90               90 078                    100,00 
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      635 rutinná a štandar. údrţba           98               97 516                    100,00 

636 nájomné            18               17 895                    100,00 

637 ostatné sluţby           528             527 998                    100,00 

640  bežné transfery (odstupné)      117                115 562                      98,57 

600  bežné výdavky                            4 493                 4 491 001                     99,96 

700  kapitálové výdavky                       658              650 018                     98,71 

        výdavky rozpočtový účet           5 151                 5 141 019                     99,81 
 

 
a/ 610 – Mzdy a platy 

 
     Pôvodný rozpis miezd rozpočtu na rok 2010 bol v priebehu roku 2010 menený 
smerom nahor o 47 100,- eur. Jeho čerpanie bolo na 100 %. Vyplatili sa všetky mzdové 
prostriedky. Navýšenie bolo z titulu rôznych projektov, ktoré bolo potrebné na konci roka 
oceniť. 

 
c/ 630 – Tovary a služby 

 
     Pôvodný rozpis rozpočtu bol v sume 1 311 323,- €. Tento bol upravený – zníţený aj 
zvýšený, štyrmi rozpočtovými opatreniami. Upravený rozpočet po premietnutí týchto 
rozpočtových opatrení bol  1 149 776 €, čo predstavovalo zníţenie o 161 547 eur. Tovary 
a sluţby sa v roku 2010 čerpali na 100 %. TÚ SR vyčerpal všetky prostriedky  
upraveného rozpočtu. 
             

 
d/ 640 – Bežné transfery 
 
     Pôvodný rozpis rozpočtu beţných transferov bol 23 236 eur. Tento bol upravený 
dvomi  rozpočtovým opatrením a zvýšil sa na 117 236 eur. Čerpaný bol iba na 98,57%.  
     V beţných transferoch boli  vyplatené  nemocenské dávky, a to vo výške 5 766 eur,  
odstupné vo výške 74 002 eur a odchodné vo výške 35 794 eur. TÚ SR zníţil počet 
pracovných miest o 13. 

 
 
 

Vyčíslenie výdavkov na zahraničné pracovné cesty a zhodnotenie ich prínosu pre 
organizáciu 

 
     V roku 2010 boli výdavky na zahraničné pracovné cesty (ZPC) vo výške 147 980 eur, 
čo je viac  oproti roku 2009 o 42 309 eur a predstavuje to plnenie na 140,03 %. V roku 
2010 zamestnanci TÚ SR vykonali spolu  353 ZPC, čo je viac oproti roku 2009 o 66 ZPC. 
     V roku 2010 pracovníci TÚ SR vykonali 217 zahraničných pracovných ciest súvisiacich 
s reprezentáciou Slovenskej republiky, a ktoré vyplývajú z nášho členstva v EÚ / EK, 
CEPT a ITU. V roku 2010 sa konali ZPC, ktoré súviseli s Radou Európskej únie – 
pracovná skupina telekomunikácií. 
     Zahraničné pracovné cesty zabezpečili dvojstranné a viacstranné medzinárodné styky 
s národnými telekomunikačnými regulačnými orgánmi. V rámci Medzinárodnej 
telekomunikačnej únie – ITU, sa TÚ SR zúčastnil na odborných seminároch a pracovných 
skupinách ako napr. kmitočtové plánovanie nových sluţieb, zber a spracovanie dát 
o telekomunikačnom trhu.  
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700  Kapitálové výdavky v roku 2010: 
 

 Rozpočet v eurách  Čerpanie v eurách 

Kapitálové  výdavky 
spolu 

                658 524    650 018 

Softvér                   72 887     72 556 

Výpočtová technika                   98 172      89 997 

Telekomunikačná 
technika 

                  70 209     70 209 

Špeciálne stroje a 
prístroje 

                  95 162    95 162 

Osobné automobily                   82 725    82 725 

Špeciálne automobily                 104 817   104 817 

Rekonštrukcia budov                 134 552   134 552 

 
     Pôvodný rozpočet kapitálových prostriedkov bol vo výške 748 524 eur. Tento sa 
v priebehu roku zmenil. V sledovanom období roku 2010 TÚ SR rozpočtované kapitálové 
výdavky pouţil na  presun do poloţky 640 - beţné transfery, nakoľko nemal prostriedky 
na odstupné a odchodné pri zniţovaní stavu zamestnancov. Kapitálové prostriedky sa 
pouţili  na nákup softwaru – technické moduly pre frekvenčný manaţment a ekonomickú 
reguláciu, na nákup výpočtovej techniky – serverov na zálohovanie dát, na nákup 
telekomunikačnej a špeciálnej meracej techniky, na nákup dvoch meracích vozidiel 
a troch osobných vozidiel,  na rekonštrukciu budov vo vlastníctve štátu, ktoré sú  v správe 
TÚ SR – hlavne na zateplenie budov a výmenu okien, čím sa ušetrili prostriedky na 
energiu. 

 

  

Príjmy v roku 2010 
 

  
Názov poloţky rozpočet rozpočet            skutočnosť                             
plnenie                                                v tis. €    v  €              v  % 
_______________________________________________________________________ 
Nedaňové príjmy                           16 485 375          19 982 810                          121,21 

 
 

     Príjmy k 31.12. 2010 boli vo výške 19 982 810 eur, čo predstavuje prekročenie 
príjmov o 3 497 435 eur a predstavuje plnenie, teda prekročenie o 21,21 %. Príjmy vo 
výške 19 982 810 eur sú za povolenia za právo pouţívať frekvencie, ktoré úrad vydáva 
rozhodnutím, ako administratívne úhrady  podnikov poskytujúcich siete podľa § 6 ods. 5 
zákona o elektronických komunikáciách. Sú to opakované kaţdoročné úhrady, ktoré boli 
podnikom uloţené vo vyššie uvedených rozhodnutiach. 
     V roku 2010, keď TÚ SR nerobil veľké výberové konania na pridelenie frekvencií, boli 
príjmy vyššie ešte o 519 049 eur.  
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Príjmový účet – príjmy členené podľa druhov činností k 31.12. 2010 
 

Príjmy TÚ SR v roku 2010                                   

Rádioamatérska sluţba 881 

Pozemná pohyblivá sluţba  4 450 151 

Pevná a druţicová sluţba                                                                              5 647 273 

Rádiostanice -  staré číslovanie 7 739 183 

Osobitné povolenia 72 506 

Spolu za správu frekvencií:                                                              17 909 994  

Oznamovacia povinnosť         1 779 950 

Číslovanie 264 930 

Spolu za technickú reguláciu:                             2 044 880  

Pokuty a penále                                                                                                     16 797 

Predaj dopravných prostriedkov a pozemkov 7 919 

Nájomné 748 

Ostatné platby, dobropisy, škody 2 472 

Ostatné príjmy spolu 27 936 

Príjmy TÚ SR v roku 2010 boli celkom:                                                     19 982 810 

 
 

Prehľad príjmov a výdavkov v rokoch 2007 – 2010 v mil. eur  
 

 
 

Poznámka: Príjmy v roku 2009 ovplyvnila jednorazová úhrada za pridelenie frekvencií pre 
DVB-T v celkovej výške 3 600 600 eur. 

 

Obdobie Príjmy v mil. eur Výdavky v mil. eur 

2007 16,418 575 3,658 600 

2008 20,331 110 4,640 600 

2009 23,064 361 
19,463 761 (bez DVB-T) 

4,880 656 

2010 19,982 810 5,141 020 
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5.  Personálna oblasť 
 

Organizačná štruktúra 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Platové náležitosti predsedu a podpredsedu TÚ SR 
 
     V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2009 zo dňa 9. decembra 2009, 
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov podľa príslušných 
ustanovení zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 68 zo dňa 27. januára 2010 bol:  

 s účinnosťou od 1. februára 2010 predsedovi TÚ SR určený funkčný plat mesačne 
2575,50 eur, 

 s účinnosťou od 1. januára 2010 podpredsedovi TÚ SR určený funkčný plat 
mesačne 2109,- eur. 

     Od roku 2009 predseda a podpredseda TÚ SR nepoberali ţiadnu odmenu k platu. 

ODBOR  
SPRÁVY FREKVENČNÉHO 
                     SPEKTRA                   

PREDSEDA 

 

KANCELÁRIA ÚRADU 
A  OSOBNÝ ÚRAD 

 
 

 

PODPREDSEDA 

 

ODBOR  
LEGISLATÍVY A PRÁVA 

 

ODBOR 
ŠTÁTNEHO DOHĽADU 

 
 

ODBOR 
TECHNICKEJ REGULÁCIE 

 

ODBOR 
EKONOMICKEJ REGULÁCIE  

 

ODBOR  
EKONOMIKY A SPRÁVY  

 

 
REFERÁT 
VONKAJŠEJ 
KOMUNIKÁCIE            

ODDELENIE POZEMNEJ 
POHYBLIVEJ SLUŽBY                    

ODDELENIE PEVNEJ 
A DRUŽICOVEJ SLUŽBY               

REFERÁT  
STRATÉGIE A PLÁNOVANIA       

REFERÁT  
ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI         

ODDELENIE 
ROZHLASOVEJ SLUŽBY                

ODDELENIE  
REGULÁCIE SIETÍ A SLUŽIEB       

ODDELENIE  
SPRÁVY ČÍSEL                               

ODDELENIE  
EVIDENCIE PODNIKOV                

ODDELENIE METODICKÉHO 
RIADENIA A PODPORY ŠD        

KP BANSKÁ BYSTRICA               

KP BRATISLAVA                               

KP KOŠICE                                   

KP TRENČÍN                                  

KP ŽILINA                                      

KP NITRA                                       

ODDELENIE  
LEGISLATÍVY             

ODDELENIE  
PRVOSTUPŇOVÝCH ROZHODNUTÍ    
 

ODDELENIE  
ROZKLADOV             

ODDELENIE FINANCOVANIA 
A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA     

REFERÁT ROZPOČTU 
A HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY            

SEKRETARIÁT 
ÚRADU      

 

ODDELENIE 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV                       

 

ODBOR 
TELEKOMUNIKAČNÝCH 
  A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ            

ODDELENIE  
CIEN                                                

ODDELENIE  
TRHOVÝCH ANALÝZ                     

ODDELENIE KRÍZOVÝCH 
SITUÁCIÍ A VNÚTORNEJ 
PREVÁDZKY                          

SEKRETARIÁT  
PREDSEDU ÚRADU                                                                                                                               
6 
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      Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu štátneho rozpočtu na rok 
2010 stanovil počet zamestnancov TÚ SR na 165. To predstavovalo zníţenie počtu 
funkčných miest o 22. Plnenie náročných úloh TÚ SR a súčasne zabezpečenie zníţenia 
stavu zamestnancov vyţadovalo dôkladnú analýzu organizačnej štruktúry TÚ SR 
a činnosti jednotlivých organizačných zloţiek a zvýšenú pozornosť personálnym otázkam. 
Po dôkladných analýzach TÚ SR postupne uskutočnil pre splnenie tohto ukazovateľa 9 
organizačných zmien. 
     Na základe kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bol sluţobný a 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. 550/2009 Z.z. a č. 578/2008 Z.z. TÚ SR zvýšil od 
1.1.2010 platové tarify štátnych zamestnancov a platové tarify zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom zaujme. 
      
 
Zamestnanci 
     
     V TÚ SR k 31.12.2010 plnilo úlohy štátnej správy a vykonávalo štátne záleţitosti 139 
zamestnancov v štátnej sluţbe a prácu vo verejnom záujme vykonávalo 18 
zamestnancov. Priemerný evidenčný stav zamestnancov TÚ SR v roku 2010 bol 167, 
fyzický stav zamestnancov k 31.12.2010 bol 157 zamestnancov. 
     V TÚ SR pracovalo k 31.12. 2010 72 ţien, z toho 12 ţien vo vedúcich funkciách, čo 
tvorí 16,7% z celkového počtu ţien a 7,6% z celkového stavu zamestnancov. Dve 
zamestnankyne úradu sú na rodičovskej dovolenke a jedna zamestnankyňa čerpá 
povolené dlhodobé neplatené voľno z dôvodu starostlivosti o maloleté dieťa. 
 
 
Pomer mužov a žien zamestnaných na TÚ SR k 31.12. 2010 

85

72
muži

ženy

      

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov TÚ SR k 31.12. 2010 

121

31
5

vysokoškolské vzdelanie

úplné stredoškolské vzdelanie

stredoškolské vzdelanie

 
      TÚ SR v roku 2010 zvýšil podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním na 
celkovom počte zamestnancov oproti roku 2009 o 2,94% a podiel zamestnancov 
s vysokoškolským vzdelaním z celkového počtu zamestnancov predstavuje k 31.12.2010 
77,07%. TÚ SR sa darí postupne zvyšovať vzdelanostnú štruktúru zamestnancov, čo sa 
prejavuje na skvalitnení plnenia úloh TÚ SR.  
 



43 

 

 
Vzdelávanie zamestnancov TÚ SR 
 
     TÚ SR zabezpečoval počas roka 2010 vzdelávanie zamestnancov v súlade so 
schváleným sluţobným predpisom č. 1/2010 – Prehlbovanie kvalifikácie štátnych 
zamestnancov úradu a sluţobným predpisom č. 2/2010 – Dodatok č. 1 k sluţobnému 
predpisu č. 1/2010 - Prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov TÚ SR. Pre 
zabezpečenie týchto aktivít vyuţíval rôzne formy vzdelávania. Zamestnanci TÚ SR sa 
v priebehu roka zúčastnili hlavne na odbornom vzdelávaní zabezpečovanom 
vzdelávacími agentúrami a na jazykovom vzdelávaní, ktoré v prevaţnej miere 
zabezpečoval TÚ SR prostredníctvom uzatvorených zmlúv s lektormi anglického jazyka. 
Najväčší podiel v počte hodín vzdelávania má samovzdelávanie, ktoré prebieha formou 
samoštúdia s vyuţitím internetu a odbornej literatúry. 
    TÚ SR vynaloţené finančné prostriedky na školenia, kurzy, semináre a porady 
predstavovali sumu 36 765 eur, čo je v priemere 220,1 eur na zamestnanca za rok. 
Vzdelávanie bolo uskutočnené v celkovom počte 1 799 dní, čo v priemere predstavuje 
10,8 dňa vzdelávania na jedného zamestnanca za rok. 
 
 
Počet dní vzdelávania zamestnancov TÚ SR 
 

vzdelávanie 2010 Celkový 
počet dní 

za rok 2009 

Počet dní na 
jedného 

zamestnanca
a 

odborné 
anglický 

jazyk 
samovzdelávanie ESF 

698 319 782 - 1 799 10,8 

 
     
Sociálna oblasť 

 
     TÚ SR po dohode so zástupcami odborov premietol úlohy v sociálnej oblasti do 
kolektívnych zmlúv TÚ SR pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme uzatvorených pre rok 2010. Pre zlepšenie pracovných a sociálnych 
podmienok zamestnancov TÚ SR naplánoval aktivity, na ktoré vyčlenil finančné 
prostriedky do jednotlivých poloţiek sociálneho fondu. 
 
Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu 

               
                    

     V sociálnej oblasti TÚ SR splnil všetky úlohy vyplývajúce z uzatvorených kolektívnych 
zmlúv pre rok 2010. Zostatok finančných prostriedkov v sociálnom fonde za 

Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu             V  eurách V  % 

príspevok na stravovanie    15 012,29 75,0 

príspevok na regeneráciu pracovnej sily               8 650,00 98,9 

príspevok na sociálnu výpomoc                  -                       - 

príspevok na dopravu       8 650,00 93,5 

Spolu     31 512,29 77,3 
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predchádzajúce roky vo výške 9 243,93 eur pouţije TÚ SR na udrţanie sociálnej politiky 
TÚ SR v roku 2011 po zníţení pridelených mzdových prostriedkov a zníţení ďalšieho 
prídelu do sociálneho fondu úradu určeného kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre 
štátnych zamestnancov na rok 2011.           
  
 

 

6.  Ciele TÚ SR a prehľad ich plnenia  
 
     TÚ SR podľa schváleného štatútu podlieha Národnej rade Slovenskej republiky a vo 
svojej činnosti sa opiera predovšetkým o schválenú národnú politiku pre elektronické 
komunikácie a zákon o elektronických komunikáciách. 
     TÚ SR splnil základné ciele, keď pokračoval v analýze relevantných trhov s cieľom 
zistiť, či na nich je efektívna súťaţ a v trojkriteriálnych testoch. Naďalej pokračoval 
v trende neprekračovania stanovených výdavkov, naopak oproti pôvodnému plánu ušetril 
50 tis. eur. Výdavky TÚ SR predstavovali pribliţne štvrtinu jeho príjmu. TÚ SR priniesol 
do štátneho rozpočtu 19 982 810 eur, čo predstavuje splnenie navýšeného plánovaného 
príjmu na 121,21 %. Po odpočítaní jeho ročných výdavkov vo výške 5 141 020 eur bol 
čistý prínos TÚ SR do štátneho rozpočtu 14 841790 eur. 
     Ďalšie šetrenie prostriedkov TÚ SR dosahuje obstarávaním pomocou elektronických 
aukcií. V roku 2010 TÚ SR uskutočnil prvé elektronické aukcie. Pri obstarávaní povinného 
zmluvného poistenia pre 31 vozidiel TÚ SR bola dosiahnutá celková úspora 28% voči 
najniţšej ponuke, ktorú záujemcovia predloţili v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. 
Pri obstarávaní havarijného poistenia pre 31 vozidiel bola celková úspora 6% voči 
najniţšej ponuke. 
     TÚ SR si uvedomuje dôleţitosť prevencie a zvýšenia právneho povedomia, preto 
realizoval projekt vzdelávania koncových uţívateľov telekomunikačných sluţieb. 
Vzdelávanie širokej verejnosti prebiehalo prostredníctvom masmédií. Vzdelávanie 
budúcich a začínajúcich uţívateľov, t.j. ţiakov a študentov, prebieha najmä formou 
riadených diskusií, prednášok a prostredníctvom príspevkov v študentských médiách. 
Realizácia projektu si nevyţiadala ţiadne dodatočné financie zo štátneho rozpočtu. 
     TÚ SR, s cieľom podporiť efektívnu súťaţ na trhu hlasových sluţieb, rozhodnutiami 
stanovil maximálne ceny, ktoré si majú účtovať poskytovatelia mobilných sluţieb za 
ukončenie volania vo svojej sieti od 1. februára 2010. Uvedené maximálne ceny sú niţšie 
ako aritmetický priemer všetkých štátov Európskej únie. Tým TÚ SR vytvoril priestor pre 
zniţovanie maloobchodných cien v prospech koncových uţívateľov. Reakciou boli nové 
balíčky sluţieb zo strany operátorov.  
     TÚ SR podľa plánu zrealizoval 12 výberových konaní na frekvencie FWA v pásme10 
GHz, ktoré podnikom umoţnia budovať rádiové siete a zvýšiť konkurenciu pri poskytovaní 
širokopásmového internetu na lokálnej úrovni. V oblasti digitalizácie miestneho 
televízneho vysielania pridelil frekvencie pre miestny multiplex DVB-T a následne povolil 
vysielač v Senici. Bolo to prvé povolenie pre miestny multiplex. TÚ SR vydal na základe 
ţiadosti Ţilinskej univerzity povolenie na prevádzkovanie vysielača za účelom vysielania 
televíznej programovej sluţby v štandarde DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld 
standard). Je to prvé povolenie na prevádzkovanie vysielača za účelom vysielania 
televíznej programovej sluţby v štandarde DVB-H. TÚ SR ďalej umoţnil skúšobnú 
prevádzku digitálneho terestriálneho televízneho vysielania druhej generácie (DVB-T2). 
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7.  Hodnotenie a analýza vývoja TÚ SR v roku 2010 
 
      Základným predpokladom úspešného zvládnutia úloh je personálne dobudovanie TÚ 
SR 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.  
 

     TÚ SR dlhodobo spolupracuje s Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti 
rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisie. Tak tomu bolo aj v roku 2010. 
     Spolupráca s Protimonopolným úradom SR sa týkala riešenie protisúťaţného 
správania podnikov. 
     TÚ SR spolupracoval s Výskumným ústavom dopravným, a.s., (VÚD) počas prác 
súvisiacich s vydávaním vestníka úradu. Predstavitelia VÚD vzorne dodrţiavali 
podmienky zmluvy a vychádzali poţiadavkám úradu v ústrety.  
     Spolupráca medzi TÚ SR a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR spočívala najmä v príprave návrhu novely zákona o elektronických komunikáciách. 
     Spolupráca s Výskumným ústavom spojov, n.o., bola pomerne široká a vychádzala 
z poţiadaviek úradu premietnutých do jednotlivých zmlúv.  
     Spoluprácou s členmi IRG (regulačné agentúry členských štátov EÚ v oblasti 
elektronických komunikácií) TÚ SR získaval dôleţité informácie o riešení aktuálnych 
regulačných problémov.  
     Pravidelná spolupráca s EK sa sústreďovala najmä na výsledky analýz relevantných 
trhov, trojkriteriálnych testov a prípravy implementačnej správy EK.  
     Spolupráca TÚ SR a Slovenskej obchodnej inšpekcie bola najmä v oblasti uvádzaní 
zariadení na trh a mimosúdnych riešení sporov.  
     TÚ SR spolupracoval aj so záujmovými a profesijnými zdruţeniami najmä počas 
príprav všeobecných povolení, všeobecne záväzných právnych predpisov a pod.   
 
     TÚ SR hodnotí spoluprácu s vyššie uvedenými štátnymi orgánmi, organizáciami a 
inštitúciami pozitívne. Dlhodobo na dobrej úrovni je, a aj v roku 2010 bola, informačná 
spolupráca s masmédiami. 
 

     TÚ SR má nezastupiteľnú úlohu v oblasti regulácie telekomunikačných činností. Jeho 
prínos pre štát, a v konečnom dôsledku i pre občanov, je: 
 

a) finančný – TÚ SR prináša do štátneho rozpočtu niekoľkonásobne viac, ako z neho 
čerpá, 
b) regulačný – 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) preventívno - represívny – vykonáva štátny dohľad. Ak zistí porušenie zákona, 
ukladá sankcie, čím napr. zabraňuje podnikaniu bez príslušného oprávnenia a zniţuje 
finančné úniky pri neplatení úhrad za povolenia a licencie,  
d) nápravný – nariaďuje odstránenie 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 
TÚ SR v roku 2010“. Priame a nepriame náklady na jednotlivé činnosti (odhad 
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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. 
 

 

 

8.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov TÚ SR v roku 2010 
 

 
Evidencia poskytovateľov sietí a/alebo služieb a prideľovanie čísel sú určené 
poskytovateľom a uţívateľom elektronických komunikačných sietí a/alebo sluţieb. 
 
 
Povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení sú určené pre fyzické 
alebo právnické osoby. 
 
Sú to: - drţitelia individuálnych povolení, 
          - drţitelia typových povolení, 
          - drţitelia osobitných povolení, 
          - drţitelia amatérskych povolení, 
          - prevádzkovatelia na základe niektorého zo všeobecných povolení. 
 
 
Vydávanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti – fyzické osoby, ktoré 
potrebujú preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových 
zariadení. 

Vybrané rádiové zariadenia sú: 

- rádiová stanica,   
- lietadlová stanica,  
- lietadlová pozemná stanica,  
- letecká stanica,  
- letecká pozemná stanica,  
- pozemná stanica,  
- lodná stanica,  
- pobreţná stanica,  
- amatérska stanica.  

Druhy osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti sú: 

- všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby  
- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby  
- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby II  
- všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej sluţby  
- obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej sluţby  
- všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej sluţby  
- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej sluţby  
- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty  
- osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu  
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- osvedčenie operátora amatérskych staníc  
- osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej sluţby LRC  
- osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej sluţby SRC                                                                               

 
Štátny dohľad je určený štátu, podnikom, uţívateľom elektronických komunikačných sietí 
a sluţieb, ako aj širokej verejnosti. 
 

Dohľad sa uskutočňuje: 
 

- kontrolou plnenia povinností a podmienok ustanovených zákonom o elektronických 
komunikáciách rozhodnutiami a opatreniami úradu na poskytovanie sietí, sluţieb 
alebo sietí a sluţieb, 

- kontrolou dodrţiavania podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení a 
zariadení, ktoré môţu byť zdrojom elektromagnetického rušenia na trh a do 
prevádzky, 

- kontrolou technického stavu telekomunikačných zariadení, sietí a vedení, 
- opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov a povinnosti upustenia od 

činnosti, ktorá je v rozpore s podmienkami určenými zákonom o elektronických 
komunikáciách, 

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

 
 
Mimosúdne riešenie sporov medzi uţívateľmi a podnikmi (týkajúce sa správnosti 
úhrady a kvality verejnej sluţby najmä pri poskytovaní univerzálnej sluţby, o ktorých sa 
uskutočnilo reklamačné konanie a uţívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie 
spokojný) je určené koncovým uţívateľom. 
 
 
Riešenie sporov medzi podnikmi súvisiace s plnením povinností vyplývajúcich zo 
zákona o elektronických komunikáciách alebo pri uzatváraní zmlúv o prístupe, prepojení 
alebo spoločnom pouţívaní zariadení je určené podnikom a v konečnom dôsledku aj 
koncovým uţívateľom. 
 
 
 
V Bratislave, 13. apríla 2011 
 

 

 

 

Ing. Ladislav Mikuš, v.r. 
       predseda úradu 

 
 
 
 
 
 
 


