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1.  Identifikácia organizácie  
 

Názov organizácie:    Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových  

                                     služieb  

Sídlo organizácie:      Továrenská 7,  P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24 

Kontakt:                       tel.: 02/57 881 111, fax: 02/52 932 096, www.teleoff.gov.sk 

Rezort:                         telekomunikácie, pošty, organizácia zriadená zákonom 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 

Predseda:                    Ing. Vladimír Kešjar 

Podpredseda:             Ing. Ján Fľak, PhD.  

IČO:                             42 355 818 

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

                                     č.ú.:  IBAN SK23 8180 0000 0070 0049 9755 

 

Členovia vedenia organizácie v roku 2019: Ing. Bruno Patúš – riaditeľ kancelárie 

predsedu úradu, Ing. Nataša Svobodová – riaditeľka osobného úradu, Ing. Milan 

Mizera – riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra, Ing. Dušan Mozola – riaditeľ 

odboru štátneho dohľadu, Ing. Milada Lovičová – riaditeľka odboru ekonomiky 

a správy, Ing. Kamil Mikulášek – riaditeľ odboru technickej regulácie, Mgr. Ing. Ivan 

Martyák - riaditeľ odboru ekonomickej regulácie, JUDr. Paulína Stanová - riaditeľka 

odboru legislatívy a práva, Ing. Miroslav Baxa – riaditeľ odboru telekomunikačných 

a informačných technológií, JUDr. Zuzana Isteníková – riaditeľka odboru regulácie 

poštových služieb a Mgr. Michal Gajarský – riaditeľ jednotného informačného miesta. 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 

„RÚ“) bol zriadený zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. RÚ zriadený týmto zákonom sa k 1. januáru 2014 stal právnym 

nástupcom zákonom zrušeného Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 

a Poštového regulačného úradu a prešli na neho všetky ich práva a povinnosti, 

právomoci a pôsobnosť podľa osobitných predpisov. 

RÚ je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti 

elektronických komunikácií a poštových služieb, spolupracuje s ministerstvami a 

ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s inými 

medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti, vykonáva 

ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov. RÚ pri výkone svojej regulačnej a 

cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej 

samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať 

regulačný úrad pri vykonávaní jeho regulačnej a cenovej pôsobnosti. 
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2.  Poslanie RÚ  
 

Poslanie RÚ  
 

Poslaním RÚ je regulácia v oblasti elektronických komunikácií, poštových 

služieb a poštového platobného styku.  

 

RÚ v oblasti elektronických komunikácií: 

 

a) vykonáva reguláciu elektronických komunikácií, 
b) zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni 
regulačných orgánov, aktívne sa podieľa na činnosti Orgánu európskych regulátorov 
pre elektronické komunikácie, pričom podporuje jeho ciele súvisiace s 
presadzovaním väčšej koordinácie a konzistentnosti pri regulácii,  
c) spolupracuje s ministerstvom pri vypracúvaní návrhu národnej tabuľky 
frekvenčného spektra a vykonáva správu frekvenčného spektra,  
d) chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb, 
e) plní povinnosti podporujúce efektívnu hospodársku súťaž, efektívne investície a 
inovácie, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých občanov členských 
štátov na území Slovenskej republiky, zodpovedajúci prístup k sieťam, prepojenie 
sietí a interoperabilitu služieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa,  
f) vydáva všeobecne záväzné právne predpisy podľa tohto zákona, 
g) vydáva Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb,  
h) určuje administratívne úhrady, 
i) vedie alternatívne riešenie sporov a mimosúdne riešenie sporov, 
j) poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva 
užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti,  
k) plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na 
využívanie nehnuteľností na účely zabezpečenia služieb a s obmedzením 
vlastníckeho práva k hnuteľným veciam obmedzením alebo zákazom používania 
vysielacích telekomunikačných zariadení a okruhov v čase vojny a vojnového stavu,  
l) vykonáva štátny dohľad nad plnením povinností ustanovených týmto zákonom,  
m) ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, 
n) uznáva osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení 
podľa osobitného predpisu,  
o) rozhoduje spory medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a prevádzkovateľmi sietí, 
ktoré súvisia s: 
1. prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre,  
2. poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry,  
3. koordináciou výstavby,                    
4. poskytovaním informácií o plánovaných stavbách a  
5. prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách, 
p) vydáva rozhodnutia podľa osobitných predpisov,  
q) plní úlohy jednotného informačného miesta, 
r) plní úlohy súvisiace s primeranou náhradou nákladov vyvolaných zmenou 

individuálneho povolenia, 

s) vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov. 
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RÚ ukladá administratívne úhrady: 
 
a) podnikom na základe všeobecného povolenia, 
b) za právo používať čísla na základe individuálneho povolenia na používanie čísel 
alebo 
c) za právo používať frekvencie na základe individuálneho povolenia na používanie 
frekvencií. 
 

RÚ v oblasti poštových služieb vykonáva: 
 
a) štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku,  
b) štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku, 
c) spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb, 
d) funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej 
únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom 
Európskeho združenia voľného obchodu,  
e) alternatívne riešenie sporov v oblasti poskytovania poštových služieb podľa 
osobitného predpisu,  
f) štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb a 
g) ďalšie činnosti podľa zákona. 
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3.  Rozpočet RÚ v roku 2019 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019   

                                                                                                                      (v eurách) 

Ukazovateľ Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

1. Príjmy 10 824 388,00 15 924 388,00 

2. Bežné výdavky (600) 6 527 983,00 6 561 529,00 

2.1. Mzdy, platy (610)    3 198 846,00 3 523 826,00 

2.2. Poistné a príspevky do poisť. (620) 1 117 855,00 1 256 921,00 

2.3. Tovary a služby (630) 2 166 267,00 1 696 772,00 

2.4. Bežné transfery (640) 45 015,00 84 010,00 

3. Kapitálové výdavky (700)     398 000,00 185 346,42 

4. Prostriedky z rozpočtu EÚ           0 45 888,85 

 Výdavky celkom  

 FK 04.6.0 Komunikácia  

6 925 983,00 6 792 764,27 

 

A. Príjmy 

Nedaňové príjmy úradu  

                                                                                                                              (v eurách)  

Názov položky            schválený           upravený        skutočnosť              plnenie 

  rozpočet  rozpočet                                                    v %         

   

 

nedaňové príjmy          10 824 388           15 924 388             17 843 011,01 112,05 
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Príjmy úradu pozostávali hlavne z pravidelných platieb zo správy 

frekvenčného spektra a ekonomickej regulácie (oznamovacia povinnosť a správa 

čísel), čo v číselnom vyjadrení predstavovalo príjem cca 17,411 mil. EUR. 

Príjmy z porušenia predpisov pri regulácii elektronických komunikácií 

a poštových služieb  predstavovali sumu približne 202 tis. EUR.  

Príjem z predaja kapitálových aktív bol vo výške 221 001,00 EUR 

a predstavoval príjem za odpredaj budovy úradu na Amurskej ulici v Bratislave. 

Budova sa stala pre potreby úradu prebytočným majetkom a o jej prebytočnosti 

rozhodol predseda úradu na základe Rozhodnutia predsedu úradu č. 14/2018 

o prebytočnosti majetku štátu. Budova bola odpredaná v súlade so zákonom             

č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. 

 Celkom úrad odviedol do štátneho rozpočtu príjmy vo výške 17 843 011,01 

EUR, a tým prekročil upravený záväzný ukazovateľ príjmov o 1 918 623,01 EUR.  

 

 Záväzný ukazovateľ príjmov bol rozpočtovým opatrením MDV SR č. 51/2019 

navýšený o sumu 100 tis. EUR na základe skutočného plnenia príjmov. 

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 92/2019 boli navýšené záväzné ukazovatele na 

rok 2019 o 5 mil. EUR z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov ako bolo rozpočtované. 

Výška príjmov v percentuálnom vyjadrení predstavuje 112,05 %.  

 

Prehľad príjmov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 

ekonomická 

rozpočtová klasifikácia 
názov príjem v eurách 

200 Nedaňové príjmy 17 843 011,01 

212003 príjem z prenájmu 748,56 

222003 z porušenia predpisov 202 532,91 

223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb 17 410 908,10 

231 z predaja kapitálových aktív 221 001,00 

292 Ostatné príjmy 7 820,44 
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Prehľad príjmov v členení  podľa druhov činností 

druh činnosti príjem v eurách 

Rádioamatérska služba 936,00 

FM rozhlas analógový  29 026,40 

Úhrady za frekvencie                                                                              15 146 080,66 

- z toho jednorazové úhrady 534 379,00 

Spolu za správu frekvencií:                                                              15 176 043,06 

Oznamovacia povinnosť         1 743 312,86 

Pridelené čísla 491 554,90 

Spolu za ekonomickú reguláciu:                             2 234 867,76 

Spolu za predaj výrobkov a služieb   17 410 910,82 

Príjmy z podnikania a vlastníctva  majetku                                                                                             222 086,32 

Iné nedaňové príjmy 7 480,96 

Príjmy za porušenie predpisov (pokuty)  202 532,91 

Nedaňové príjmy celkom:  17 843 011,01 

 

B. Výdavky   

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov bez prostriedkov EÚ za rok 2019  

(v eurách)  

Názov položky, podpoložky 
upravený 

rozpočet/ limit 

čerpanie za rok 

2019 
v % 

610 mzdy, platy                                      3 523 826,00                 3 523 826,00                 100,00 

620 
poistné a príspevky do  

poisťovní                      
1 256 921,00                    1 256 921,00                    100,00 

630 tovary a ďalšie služby 1 696 772,00     1 695 752,60  99,94 

640 bežné transfery 84 010,00   84 006,47    99,99 

600 Bežné výdavky                                6 561 529,00                 6 560 506,07                     99,98 

700 Kapitálové výdavky                              342 407,27 342 407,27 100,00 

z toho zdroj 111 185 346,42 185 346,42 100,00 

 zdroj 131l 157 060,85 157 060,85 100,00 

Výdavky celkom               6 903 936,27 6 902 913,34                      99,98 
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B.1   Bežné výdavky  

a/ 610 – mzdy a platy 

Schválený rozpočet  miezd sa v roku 2019 zvýšil o sumu 324 980,00 EUR. 

Navýšenie miezd bolo realizované v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 370/2018         

Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; ako aj v súlade 

s ustanovením § 8 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 

a nariadeniami vlády SR, ktorými sa zabezpečujú finančné prostriedky na zvýšenie 

platov zamestnancov o 10% od 1. januára 2019 vyplývajúce z uzatvorených 

kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a finančné prostriedky na novelu zákona           

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme na rok 2019. 

 Prostriedky miezd vo výške 3 523 826 EUR boli použité na výplatu miezd  a 
odmien za kvalitné plnenie úloh. Prostriedky boli čerpané na 100%. 

 

b/ 620 – poistné a príspevok do poisťovní  

 V súvislosti s navýšením miezd, platov, služobných príjmov a ostatných 

osobných vyrovnaní sa navýšil aj schválený rozpočet na poistné a príspevok do 

poisťovní o 113 566 EUR.  

Finančné prostriedky v sume 1 256 921 EUR boli čerpané na povinné odvody 

z vyplatených miezd, z odmien zamestnancov pracujúcich mimo pracovného pomeru 

a úhrad príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní. Prostriedky boli 

čerpané na 100 %.  

 

c/ 630 – tovary a služby 

V kategórii tovarov a služieb boli úradu poskytnuté finančné prostriedky 

v sume 1 696 772  EUR, čo je výška upraveného záväzného ukazovateľa štátneho 

rozpočtu. V tejto kategórii boli čerpane finančné prostriedky vo výške 1 695 752,60 

EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje  99,94 %.  

Uvedené prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich so 

zabezpečením chodu úradu (napr. výdavky na energie, poštové a telekomunikačné 

služby,  nákup pohonných látok pre služobné motorové vozidlá), cestovné náhrady, 

výdavky na údržbu budov (rekonštrukcia fasády na budove prístavby na Továrenskej 

ul. v Bratislave ako aj na budove úradu v Žiline; servis a údržba klimatizačných, 

elektroinštalačných a vykurovacích zariadení a pod.).   
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V rámci všeobecných služieb boli výdavky použité hlavne na  vykonávanie 

revízií a kontrol zariadení, upratovanie priestorov úradu alebo stravné  pre  

zamestnancov úradu.  

 V špeciálnych službách úrad použil finančné prostriedky na overenie 

a kontrolu podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby a predbežných 

čistých nákladov univerzálnej služby, správnosť ich výpočtu a posúdenie 

neprimeranej finančnej záťaže podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Ďalej boli financie vynaložené na plnenie zmlúv odboru správy frekvenčného 

spektra, ktorých predmetom bolo poskytnutie poradenských služieb v oblasti 

plánovania digitálneho pozemského rozhlasového a televízneho vysielania vo 

frekvenčnom pásme 174-230 MHz a vypracovanie „návrhov aktualizácií technických 

špecifikácií regulovaných rozhraní“, „návrhov na zrušenie technických špecifikácií 

regulovaných rozhraní“ a návrhov na ich zapracovanie do všeobecného povolenia 

alebo do plánu využívania frekvenčného spektra.  

V rámci tejto kategórie služieb sa uhradili poradenské služby pre odbor 

štátneho dohľadu, okrem iného na vypracovanie analýzy legislatívnych požiadaviek 

a odporúčaní výrobcov na meradlá a meracie veličiny a jednotky používané úradom 

a spolupráce pri vypracovaní návrhu znenia Metrologického poriadku úradu 

upravujúceho postupy, práva a povinnosti zamestnancov úradu na zabezpečenie 

správnosti a jednotnosti merania a meradiel používaných pri výkone právomocí 

úradu tak, aby bol v súlade so zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a poradenské služby v oblasti metrológie. 

Prehľad čerpania finančných prostriedkov kategórie 630 na jednotlivých 
položkách ekonomickej klasifikácie podľa programov:  

Program 07T 

                                                                                                     (v eurách)   

Položka ekonomickej klasifikácie Čerpanie 

631  cestovné výdavky 169 655,47                  

632  energia, voda, komunikácie 123 845,60 

633  materiál a dodávky 48 463,62 

634  dopravné 74 519,25              

635  rutinná a štandardná údržba 74 060,98 

636 nájomné 38 924,38 

637 ostatné služby 898 201,85 

630 spolu  1 427 671,15 
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Program 0EK 

                                                                                                                                  (v eurách) 

Záväzný ukazovateľ Položka ekonomickej 

klasifikácie 

Čerpanie 

0EK0L01 Systémy vnútornej podpory 635  rutinná a štandardná údržba 5 448,11                 

0EK0L02  Špecializované systémy  635  rutinná a štandardná údržba 48 559,74 

0EK0L03  Podporná infraštruktúra  632  energia, voda, komunikácie 21 272,30 

 633  materiál a dodávky 31 118,67                

 635  rutinná a štandardná údržba 8 456,20 

 637 služby 28 978,53 

0EK0L0C  Informačný systém LS 635  rutinná a štandardná údržba 124 247,90 

630 spolu 268 081,45 

 

d/ 640 – bežné transfery 

Finančné prostriedky boli použité na nemocenské dávky a na vyplatenie 
odchodného a odstupného. Išlo o finančné nároky zamestnancov končiacich 
pracovný pomer. Celkom boli v tejto kategórii čerpané prostriedky vo výške 
84 006,47  EUR, pričom nemocenské dávky boli vyplatené vo výške viac ako 37 tis. 
EUR; na odchodné sa vyplatilo 37 033,50 EUR a 9 879 EUR činilo odstupné. 
Finančné prostriedky boli čerpané na  99,99%.    

 
B.2   Kapitálové výdavky 

                                                                         (v eurách)  

Kapitálové výdavky Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Čerpanie rozdiel 

Celkom (111, 131I)  398 000,00 342 407,27 342 407,27 0,00 

v tom zdroj 111: 

07T030H 100 000,00  99 367,17 99 367,17 0,00 

0EK0L02 298 000,00 0,00 0,00 0,00 

0EK0L03 0,00 85 979,25 85 979,25 0,00 

Spolu zdroj 111 398 000,00 185 346,42 185 346,42 0,00 

v tom zdroj 131I: 

0EK0L02 0,00 157 060,85 157 060,85 0,00 

Spolu zdroj 131l 0,00 157 060,85 157 060,85 0,00 
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Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov a investičných akcií: 

 

Program 07T030H, zdroj 111 

 

IA č. 25765  - Obstaranie osobných automobilov v sume 28 798,00 EUR 

 

V rámci tejto investičnej akcie sa obstarali 2 osobné motorové vozidlá KIA 

Stonic, 1 ks pre Odbor regulácie poštových služieb Žilina a 1ks pre krajské 

pracovisko Odboru štátneho dohľadu Košice. 

  

IA č. 34927  - Obstaranie prevádzkových strojov a zariadení v sume 23 071,06 EUR 

 

Pre zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov OŠD KP Prešov ako aj 

zamestnancov v Žiline, zrealizoval úrad dodávku a montáž klimatizačnými jednotiek. 

Zároveň v budove na Továrenskej ul. v Bratislave a budove v Žiline bolo zrealizované 

technické zhodnotenie kamerového systému. 

  

IA č. 35 518 - Obstaranie špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení v celkovej sume                     

43 882,65 EUR 

   

Pre potreby výkonu činností odboru štátneho dohľadu sa zakúpil spektrálny 

analyzátor Anritsu MS2720T-0720 pre monitoring používania frekvenčného spektra 

v rozsahu 9kHz až 20GHz, kontrolu rušičiek a určenie polohy. Ďalším zakúpeným 

meracím zariadením pre potreby OŠD bol HD Ranger Neo4 5GHz Wifi a 2,6 GHz 

LTE. 

 

IA č. 38 473  - Vodovodná šachta Košice v sume 3 615,46 EUR 

 

V roku 2018 sa v rámci tejto investičnej akcie vypracovala projektová 

dokumentácia za účelom vybudovanie vodovodnej šachty a prípojky v areáli OŠD KP 

Košice. V roku 2019 bola investičná akcia ukončená zrealizovaním samotných 

výkopových a stavebných prác, ktorým predchádzalo zabezpečenie potrebných 

povolení a vytýčenie výšok existujúcich potrubí a vedení v danej oblasti. Vodovodné 

potrubie je teraz bezpečne vedené vo vodovodnej šachte a taktiež je umožnený 

prístup pre odpočet spotreby pitnej vody. 
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Program 0EK0L03, zdroj 111 

 

IA č. 39 742 – Obstaranie výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry 

v celkovej sume 85 979,25 EUR 

 

Listom MDV SR 18889/2019/SRF/44478 zo dňa 4.5.2019 bola na žiadosť úradu 

do registra investícií zaradená investičná akcia „Obstaranie výpočtovej techniky 

a komunikačnej infraštruktúry“ pod číslom IA 397 42 s celkovými nákladmi vo výške 

275 400 EUR pre zabezpečenie neustále sa zvyšujúcich potrieb v oblasti výpočtovej 

a komunikačnej infraštruktúry.  

V rámci tejto IA sa do konca roka 2019 zakúpili pracovné stanice pre Odbor 

telekomunikačných a informačných technológií, vďaka ktorým môžu jeho 

zamestnanci rýchlejšie a efektívnejšie spravovať zariadenia vzdialených užívateľov 

v rámci úradu.  Zabezpečilo sa aj 10ks Switch Cisco C9200L-24P-4G-E Catalyst 

9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials vrátane potrebných licencií, 

implementácie a konfigurácie, pridelených jednotlivým krajským pracoviskám úradu 

pre umožnenie pripojenia IP telefónie bez použitia samostatných napájačov pre 

telefónne zariadenia. Switche majú zároveň funkciu hlavného prepínača v danej 

lokalite pre homogénnu počítačovú sieť MPLS. Výraznú investíciu hradenú z tejto 

investičnej akcie predstavuje aj zakúpenie 2ks Check Point 5200 Appliance Solution 

vrátane inštalácie, implementácie a konfigurácie na ochranu počítačovej siete úradu 

z hľadiska kybernetickej bezpečnosti ako zvonku tak i zvnútra.  

 

Program 0EK0L02, zdroj 131l 

IA č. 34 685 – Obstaranie software v sume 157 060,85 EUR 

 

Rozpočtovým opatrením MF č. 58/2019 sa povolilo prekročenie záväzných 
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019, a to prekročenie limitu kapitálových 
výdavkov na prvku 0EK0L02 Špecializované systémy (kód zdroja 131l) na obstaranie 
softvérov v rámci IA č. 34 685. 

V súvislosti s uvoľnením týchto výdavkov mohol úrad zakúpiť „Softvér na 
spracovanie žiadostí o vykonanie skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti“ podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, vrátane inštalácie 
a implementácie.  

Z rovnakého zdroja bol financovaný aj „Rádiokomunikačný softvér pre 
frekvenčné plánovanie vo frekvenčných pásmach pridelených rozhlasovej 
a televíznej službe vrátane poskytnutia súvisiacich služieb, inštalácie a konfigurácie 
v priestoroch úradu.  
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Prehľad čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (bez EÚ) podľa 

záväzných ukazovateľov 

 

         (v eurách) 

názov 
programová 

štruktúra 

schválený 

rozpočet 

upravený  

rozpočet 

čerpanie 

rozpočtu 
rozdiel 

610   mzdy 07T030H 3 198 846,00 3 523 826,00 3 523 826,00 0,00 

620 poistné 07T030H 1 117 855,00 1 256 921,00 1 256 921,00 0,00 

630 tovary a služby 07T030H 1 898 119,00 1 428 624,00 1 427 671,15 952,85 

630 tovary a služby 0EK0L0C 124 248,00 124 248,00 124 247,90 0,10 

630 tovary a služby 0EK0L01 9 000,00 5 448,11 5 448,11 0,00 

630 tovary a služby 0EK0L02 57 400,00 48 626,19 48 559,74 66,45 

630 tovary a služby 0EK0L03 77 500,00 89 825,70 89 825,70 0,00 

640 bežný transfer 07T030H 45 015,00 84 010,00 84 006,47 3,53 

600 Bežné výdavky spolu 6 527 983,00 6 561 529,00 6 560 506,07 1 022,93 

710 kapitálové výdavky 07T030H 100 000,00 99 367,17 99 367,17 0,00 

710 kapitálové výdavky  0EK0L02 298 000,00 0,00 0,00 0,00 

710  kapitálové výdavky 0EK0L03 0,00 85 979,25 85 979,25 0,00 

710 kapitálové výdavky 

(zdroj 131l) 

0EK0L02 0,00 157 060,85 157 060,85 0,00 

700 kapitálové výdavky spolu 398 000,00 342 407,27 342 407,27 0,00 

 

Z vyššie uvedeného prehľadu vyplýva, že z pridelených finančných 

prostriedkov úrad nedočerpal z bežných prostriedkov 1 022,93 EUR a kapitálové 

výdavky vyčerpal celkom; celková suma 1 022,93 EUR bola odvedená do príjmov 

štátneho rozpočtu. 

 Úrad v súlade s § 8 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov požiadal o presun kapitálových výdavkov v celkovej výške 773 674,87  

EUR do ďalšieho rozpočtového obdobia.  

Z toho preklasifikovaním bežných výdavkov na kapitálové výdavky v rámci 

programu 07T Tvorba a implementácia politík (zdroj 111) presúva sumu 455 632,83 

EUR a v rámci programu 0EK0L IT výdavky financované zo štátneho rozpočtu sumu 

106 021,29 EUR (zdroj 131I) a sumu 212 020,75 EUR (zdroj 111). 
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C. Ostatné podklady 

 

C.1 Zhodnotenie príjmových finančných operácií hlavná kategória 400 

a výdavkových finančných operácií hlavná kategórie 800. 

 

Predmetom finančných operácií boli úhrady zábezpek a  správnych poplatkov.  

V roku 2019 úrad vyhlásil výberové konanie pre udelenie terestriálnych 

prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných 

frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území 

Slovenskej republiky. Ponuku doručil iba jeden záujemca. Výška zábezpeky bola 500 

tis. EUR.   

Okrem tohto výberového konania sa  zrealizovalo 35 výberových konaní na 

pridelenie frekvencií v pásme 10,5 GHz pre jednotlivé lokality na území Slovenska 

a účastníci konaní uhradili celkom zábezpeky vo výške cca 34 tis. EUR. 

V súvislosti s realizáciou elektronickej aukcie, prostredníctvom ktorej sa 

predával prebytočný majetok štátu, budova úradu na Amurskej ul. v Bratislave, boli  

záujemcovia o kúpu povinní zložiť zábezpeku vo výške 10 tis. EUR, celkom to 

predstavovalo sumu 200 tis. EUR. Príjmovou operáciou bola aj úhrada kúpnej ceny 

za predanú budovu, ktorá sa uhradila na depozitný účet a následne bola poukázaná 

na príslušný príjmový účet úradu. Ďalšou príjmovou operáciou v sume 327,20 EUR 

boli mylne uhradené  správne poplatky.  

Výdavkové operácie zahrňovali vrátenie poskytnutých zábezpek. 

 

Príjmové a výdavkové operácie   

 

Finančné príjmové operácie 

kategória  400 

Finančné výdavkové operácie  

kategória 800 

209 800 EUR 945 828,20 EUR 
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C.2   Vyčíslenie výdavkov na zahraničné pracovné cesty a zhodnotenie ich 

prínosu pre organizáciu. 

 

V roku 2019 na zahraničné pracovné cesty úrad vynaložil finančné prostriedky 

vo výške cca 155 tis. EUR, no v rámci tohto čerpania sú zahrnuté aj zahraničné 

pracovné cesty, ktoré boli uskutočnené v rámci projektu:  „Zlepšenie kvality služieb 

a riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a 

poštových služieb“, v operačnom programe Efektívna verejná správa. Finančné 

prostriedky v sume cca 20 tis. EUR budú úradu refundované. 

Celkom bolo uskutočnených 182 zahraničných pracovných ciest, okrem ciest 

realizovaných v rámci vyššie uvedeného projektu.  

V rámci regulácie poštových služieb išlo hlavne o zasadnutia Európskej skupiny 

regulačných orgánov pre poštové služby (ERGP), a to zasadnutia pracovných 

skupín,  kontaktného výboru, workshopy a plenárne zasadnutia ERGP, stretnutia 

pracovných skupín Svetovej poštovej únie (SPÚ),  plenárne zasadnutie CERP 

(Európsky výbor pre poštovú reguláciu), pracovnej skupiny EK k poštovej štatistike, 

cezhraničnému dodávaniu balíkov a pracovnej skupiny CEN/TC 331 v oblasti noriem.  

V rámci regulácie elektronických komunikácii to boli zasadnutia pracovnej 

skupiny  EWG Remedies, stretnutia zástupcov regulátorov a  EK,  zasadnutia  

COCOM-u, RSC, RSPG, CEPT ECC pravidelné zasadnutia CN-meetingu, stretnutia 

pracovnej skupiny WG NaN, WG FM, WG SE, CPG, PT1, HCM, RAINWAT, 

NEDDIF,  Multilateral expert meeting zameraný na cezhraničnú koordináciu DVB-T2 

a pravidelné zasadnutia BEREC.  Zástupcovia úradu sa zúčastnili aj svetovej 

rádiokomunikačnej konferencie. 

Rokovania a zasadnutia prinášajú úradu poznatky, informácie a dokumenty, 

ktoré následne úrad využíva v oblasti regulácie elektronických a poštových služieb. 

Spolupráca s ostatnými regulačnými orgánmi a práca v pracovných skupinách 

napomáha pri riešení problémov vo vnútroštátnom i medzinárodnom meradle 
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PROJEKTY 

 

 

1. Projekt EVS 1 

Operačný program:  Efektívna verejná správa 

Prioritná os:    1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS  

Program:   07T0B01 

Názov projektu: 

Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb. 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola s ministerstvom 

vnútra podpísaná ešte v roku 2017a reálne čerpanie finančných prostriedkov nastalo 

až v roku 2018. Projekt bol ukončený k 31.12.2019. Priebežné platby boli ukončené 

k 31.12.2019 a v roku 2020 sa budú realizovať už len refundácie. 

 

Čerpanie výdavkov projektu v roku 2018: 

 

Poskytnuté zálohové platby:    250 000,00 EUR 

Čerpanie zálohových platieb:    230 569,90 EUR 

Refundované finančné prostriedky:     19 057,01 EUR 

Čerpanie refundovaných prostriedkov:      17 437,01 EUR 

 

Z týchto  prostriedkov boli  do roku 2019 presunuté finančné prostriedky: 

Nedočerpaná zálohová platba:     19 430,10 EUR  

Nedočerpané refundované prostriedky:      1 620,00 EUR 

 

Čerpanie výdavkov projektu v roku 2019: 

 

a) zálohové platby 

 

Celkom mal úrad na priebežné platby pre rok 2019 k dispozícii 59 430,10 EUR, 

a to zálohovú platbu vo výške 40 tis. EUR a sumu 19 430,10 EUR(nedočerpaná 

zálohová platba z roku 2018):    
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Rozpočet pre rok 2019 

zdroj  Program  
ekonomická 

rozpočtová 

klasifikácia 

ov 

 rozpočet v 

eurách 

3AC1 07T0B01 637033  46 700,50 

3AC2 07T0B01 637033    12 729,60    

Celkom           59 430,10 

 

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie: 

zdroj 
program ekonomická 

rozpočtová 

klasifikácia  

rozpočet v 

eurách 

čerpanie v 

eurách 

rozdiel v 

eurách 

3AC1 07T0B01 637 033 46 700,50  46 638,08 62,42 

čerpanie:       

3AC1 07T0B01 631 002 30 947,03 30 947,03  

3AC1 07T0B01 637 001 15 691,05 15 691,05  

3AC2 07T0B01 637 033 12 729,60    12 712,25 17,35 

čerpanie:      

3AC2 07T0B01 631 002 8 435,30 8 435,30 0 

3AC2 07T0B01 637 001 4 276,95 4 276,95 0 

 

Za celý projekt z  poskytnutých zálohových platieb úrad nedočerpal prostriedky 

vo výške 79,77 EUR a boli vrátené poskytovateľovi. 

  

b) refundované platby 

V roku 2019 bola úradu refundovaná suma vo výške 17 961,22 EUR  a z tejto 

sumy boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 656,59 EUR a zaviazali sa 

prostriedky vo výške 16 304,63 EUR v kategórii 610 a 620 pre použite 

v nasledovnom rozpočtovom období.  
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Čerpanie refundácie z  rok 2019 

zdroj  program 
ekonomická 

rozpočtová 

klasifikácia 

refundovaná 

suma  v 

eurách 

čerpanie 

v eurách  

rozdiel 

v eurách 

3AC1 07T0B01 610  9 495,50 0 9495,50 

3AC1 07T0B01 620    3 316,72 0 3316,72 

3AC1 07T0B01 631002 990,12    990,12 0 

3AC1 07T0B01 642015   311,64 311,64 0 

3AC2 07T0B01 610    2 588,32 0 2588,32 

3AC2 07T0B01 620    904,09 0 904,09 

3AC2 07T0B01 631002    269,88 269,88 0 

3AC2 07T0B01 642015    84,95 84,95 0 

celkom 17 961,22 1 656,59 16 304,63 

 

Na krytie cestovných náhrad bola použitá aj nedočerpaná refundovaná čiastka 

z roku 2018 vo výške 1 620 EUR: 

 

 Dočerpanie refundácie z roku 2018  

zdroj  program 
ekonomická 

rozpočtová 

klasifikácia 

refundovaná 

suma  v 

eurách 

čerpanie 

v eurách  

rozdiel 

v eurách 

3AC1 07T0B01 631002 1 273,00    1 273,00    0 

3AC2 07T0B01 631002    347,00       347,00 0 

celkom 1 620,00 1 620,00 0 

 

Vecný komentár 

Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na úhradu vzdelávania a  

cestovných náhrad uskutočnených zahraničných pracovných ciest – ubytovanie, 

stravné a cestovné.   

V rámci projektu v  Aktivite č. 2 „Budovanie  a rozvoj špecializovaných 

administratívnych kapacít“ sa uskutočnili dve  vzdelávacie aktivity, predmetom 

ktorých bolo špecializované odborné vzdelávanie v oblasti poštových služieb a v 

oblasti frekvenčného manažmentu a špecializované vzdelávanie v oblasti cenových a 

nákladových kalkulácií v elektronických komunikáciách a poštových službách. 
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Aktivita č. 3 „Zlepšovanie strategických zručností, príklady dobrej praxe a 

zahraničná spolupráca“ bola zameraná na získavanie skúsenosti a všeobecného 

prehľadu o fungovaní obdobných úradov.  

Zamestnanci úradu sa zúčastnili pracovných stáži u niektorých európskych 

národných regulátorov. Celkom bolo uskutočnených 13 študijných  pobytov 

a zúčastnilo sa ich 49 zamestnancov. 

 

Prehľad študijných pobytov: 

1. Študijný pobyt Štokholm (v roku 2018) 
2. Študijných pobytov na Stálom zastúpení SR 
3. Študijný pobyt BIPT Brusel 
4. Študijný pobyt ComReg Dublin 
5. Študijný pobyt PTA Reykjavik 
6. Študijných pobytov na Stálom zastúpení SR 
7. Študijný pobyt BNetzA Bonn 
8. Študijný pobyt TRAFICOM Helsinki 
9. Študijný pobyt MCA Malta 
10. Študijný pobyt ANACOM Lisabon 
11. Študijný pobyt UKE Varšava 
12. Študijný pobyt ČTÚ Praha 
13. Študijný pobyt AGCOM Rím, Neapol 
 

Cieľom pracovných rokovaní  bola výmena skúseností v oblasti regulačnej 

praxe ako aj aplikácia jednotlivých regulačných  opatrení definovaných  európskou 

komisiou v praxi (napr. roamingová regulácia, ochrana práv koncového spotrebiteľa, 

podpora hospodárskej súťaže). V oblasti poštového sektora boli vzájomne 

diskutované aktivity jednotlivých úradov. 

Okrem stáži u národných regulátorov sa uskutočnili dva študijne pobyty na 

Stálom zastúpení SR pri EÚ, kde sa zamestnanci úradu oboznámili s fungovaním 

Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, Európskeho parlamentu a Rady Európskej 

únie, vrátane oboznámenia sa s aktuálnymi témami, ktoré sú v centre pozornosti v 

oblasti elektronických komunikácií v rámci európskych inštitúcií, najmä so stavom 

budúceho zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti 5G sietí vzhľadom na prijaté 

Odporúčanie Európskej komisie o kybernetickej bezpečnosť a programom najbližšej 

svetovej konferencie o frekvenciách. 
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2. Projekt EVS 2 

Operačný program:  Efektívna verejná správa 

Prioritná os:    1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS  

Program:   07T0B01 

 

Názov projektu: 

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a 

poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu. 

Zmluva s ministerstvo vnútra o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

bola uzatvorená v novembri 2019 a následne po jej podpísaní bola úradu poskytnutá 

zálohová platba vo výške 9 350 EUR:  

zdroj  Program  
ekonomická 

rozpočtová 

klasifikácia 

ov 

rozpočet v 

eurách 

3AC1 07T0B01 637033 7 347,26 

3AC2 07T0B01 637033      2 002,74   

Celkom            9 350,00 

 

Čerpanie výdavkov zálohovej platby: 

zdroj program 
ekonomická 

rozpočtová 

klasifikácia  

rozpočet v 

eurách 

čerpanie v 

eurách 

rozdiel v 

eurách 

3AC1 07T0B01 637 033 7 347,26 3 451,08 3 896,18 

Čerpanie:       

3AC1 07T0B01 632 004 19,65 19,65 0 

3AC1 07T0B01 633 002 1 624,72 1 624,72 0 

3AC1 07T0B01 633 006 1 806,71 1 806,71 0 

3AC2 07T0B01 637 033 2 002,74    940,72 1 062,02 

Čerpanie:      

3AC2 07T0B01 632 004 5,35 5,35 0 

3AC2 07T0B01 633 002 442,88 442,88 0 

3AC2 07T0B01 633 006 492,49 492,49 0 
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Vecný komentár 

 

Finančné prostriedky v celkovej sume 4 391,80 EUR (zdroj 3AC1 a 3AC2) boli 

použité na kúpu počítača, multifunkčného zariadenia a tonerov. Pre potreby projektu 

bola uzatvorená zmluva  so spoločnosťou Orange Slovensko pre poskytovanie 

dátových služieb. Do roku 2019 boli zaviazané prostriedky vo výške 4 958,20 EUR.  

Čerpanie výdavkov hlavných aktivít projektu konči v roku 2021. 

 

 

 Zahraničné finančné prostriedky  

V roku 2017 úrad uzatvoril so spoločnosťou  CZ.NIC, z. s. p. o. z Českej 

republiky zmluvu o spolupráci pri realizácii projektu „Open crowdsourcing data 

related to the quality of service of high-speed Internet“ pre roky 2017 – 2018,            

č. projektu 2015-EUIA-0031. Projekt bol financovaný priamo Európskou komisiou 

a bol ukončený k 31.12.2018.  

V vzhľadom na skutočnosť, že úrad ešte nedostal vyúčtovanie projektu má na 

samostatne vedenom účte  sumu vo výške 14 362,23 EUR, ktorá by mala byť 

v priebehu roka 2020 zúčtovaná na základe predloženého čerpania projektu zo 

strany úradu.  

         

  

  

  

                                         

         

       

  

 

 

 

 

 

zálohová platba   

2017 

čerpanie  v roku 

2018 

zostatok 

k 31.12.2019 

24 083  EUR 9 720,77 EUR 14 362,23 EUR 
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4.  Personálna oblasť 
 
Zamestnanci a zamestnankyne 

 

V RÚ k 31.12.2019 plnilo úlohy štátnej správy a vykonávalo štátne záležitosti 

144 zamestnancov a zamestnankýň v štátnej službe a prácu vo verejnom záujme 

vykonávalo 14 zamestnancov a zamestnankýň. Priemerný evidenčný stav 

zamestnancov a zamestnankýň RÚ v roku 2019 bol 153 a fyzický stav zamestnancov 

a zamestnankýň k 31.12.2019 bol 158. 

V RÚ k 31.12. 2019 pracovalo 78 žien, z toho 10 žien vo vedúcich funkciách, čo 

tvorí 7,8 % z celkového počtu žien. K 31.12.2019 čerpali 2 zamestnankyne úradu 

materskú a rodičovskú dovolenku. 
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K  31.12.2019 boli na úrade 2 zamestnanci a zamestnankyne so stredným 

vzdelaním, 19 zamestnancov a zamestnankýň s úplným stredným vzdelaním a 128 

zamestnancov a zamestnankýň s vysokoškolským vzdelaním.  

 

 

 

Platové náležitosti  

 

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 - 2020 zvýšila 

platové tarify štátnych zamestnancov a zamestnankýň od 1. januára 2019 o 10 

%. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019-2020 zvýšila základnú stupnicu 

platových taríf zamestnancov a zamestnankýň pri výkone práce vo verejnom záujme 

od 1. januára 2019 o 10 %. RÚ následne od 01.01.2019  upravil platy zamestnancov 

a zamestnankýň v súlade s Nariadením vlády SR č. 389/2018 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov a Nariadením vlády SR    

č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu štátneho rozpočtu 

na rok 2019 stanovil záväzný počet zamestnancov a zamestnankýň RÚ na 169. Po 

dôkladných analýzach RÚ v roku 2019 postupne uskutočnil pre splnenie tohto cieľa 

všetky nevyhnutné organizačné zmeny. Racionalizačnými opatreniami, ako aj 

presunom usporených finančných zdrojov zabezpečil RÚ nárast prostriedkov na 

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zamestnancov a zamestnankýň RÚ nad 

požadované navýšenie vyplývajúce z Vyšších kolektívnych zmlúv na rok 2019-2020.  
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Sociálna oblasť 

 
RÚ po dohode so zástupcami odborov premietol úlohy v sociálnej oblasti do 

kolektívnych zmlúv úradu pre štátnych zamestnancov a zamestnankyne 

a zamestnancov a zamestnankyne pri výkone práce vo verejnom záujme 

uzatvorených pre roky 2019 - 2020. Pre zlepšenie pracovných a sociálnych 

podmienok RÚ naplánoval aktivity, na ktoré vyčlenil finančné prostriedky do 

jednotlivých položiek sociálneho fondu. 

 

V sociálnej oblasti RÚ splnil všetky úlohy vyplývajúce z uzatvorených 

kolektívnych zmlúv pre rok 2019. Zostatok finančných prostriedkov na sociálnom 

fonde za rok 2019 vo výške 7 680 EUR použije RÚ na zvýšenie sociálnych výhod 

zamestnancov a zamestnankýň v roku 2020. 

 

Na základe kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bol služobný a pracovný čas 

zamestnancov a zamestnankýň RÚ 37 a ½ hodiny týždenne v pružnom pracovnom 

týždni a základná výmera dovolenky bola päť týždňov. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu  v eurách  

príspevok na stravovanie               20 200,00  

príspevok na regeneráciu pracovnej sily                15 500,00  

príspevok na sociálnu výpomoc                   2 000,00                  

príspevok na dopravu                     500,00  

príspevok na mestskú dopravu                19 546,37               

Spolu                57 746,37  
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5.  Hodnotenie a analýza vývoja organizácie 
 

RÚ sa vo svojej činnosti v oblasti elektronických komunikácií opiera 

predovšetkým o zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách”), zákon       

č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia 

EK, smernice a o schválenú národnú politiku pre elektronické komunikácie. 

RÚ naďalej pokračuje v trende neprekračovania stanovených výdavkov. RÚ 

hospodáril vysoko efektívne, okrem vysokých príjmov dosahuje úspory vo 

výdavkoch. Je financovaný refinančným mechanizmom prostredníctvom štátneho 

rozpočtu z úhrad, ktoré určoval a vyberal od telekomunikačných operátorov. Výdavky 

RÚ, ako jedného z mála slovenských úradov, boli plne kryté jeho príjmami.  

RÚ má nezastupiteľnú úlohu v oblasti regulácie telekomunikačných  

a poštových činností. Jeho prínos pre štát, a v konečnom dôsledku i pre 

občanov, je: 

a) finančný – RÚ prináša do štátneho rozpočtu podstatne viac, ako z neho čerpá,  

b) regulačný – svojimi rozhodnutiami utvára podmienky na vznik a udržanie 

konkurenčného prostredia na trhu elektronických komunikácií a poštových služieb, 

tieto činnosti vytvárajú tlak na telekomunikačné podniky, ktorého výsledkom sú 

kvalitnejšie služby 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 znižuje finančné úniky pri neplatení úhrad za povolenia a licencie,  

d) nápravný – nariaďuje odstránenie zistených nedostatkov a upustenie od činností, 

ktoré boli v rozpore so zákonom,  

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

udržiava dostupnosť prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete. 

V oblasti regulácie a štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových služieb RÚ: 

 podporuje a podieľa sa na aktivitách, ktoré rozvíjajú liberalizované konkurenčné 

prostredie na poštovom trhu, budujú legislatívu ochraňujúcu tiež záujmy 

zákazníkov,  

 kvalitne a účelne plní všetky úlohy štátneho dohľadu nad poskytovaním 

poštových služieb nielen s ohľadom na platné predpisy, ale aj s ohľadom na 

oprávnené záujmy ich užívateľov  či ostatných účastníkov trhu, 

 pokračuje vo zvyšovaní informovanosti verejnosti o rozhodnutiach a aktivitách 

pri zabezpečovaní univerzálnej služby a poskytovaní ostatných poštových 

služieb, 

 pokračuje v aktivitách na medzinárodnej úrovni s cieľom podieľať sa na zmene 

pravidiel týkajúcich sa európskeho poštového trhu a presadzovať národné 

potreby. 


