
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

 

 

č. 1/OREK/2022 

 

 

Pravidlá upravujúce postup Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb a dotknutých osôb pri konzultáciách  

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) 

ustanovuje podľa § 17 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pravidlá upravujúce postup úradu a 

dotknutých osôb pri konzultáciách (ďalej len „pravidlá“). 

 

 

Čl. 1 

 

Účelom týchto pravidiel je záväzným spôsobom ustanoviť postup úradu a dotknutých 

osôb v procese konzultácií o návrhoch opatrení, ktoré budú mať značný vplyv na 

relevantný trh alebo obmedzenia podľa § 32 ods. 2 a 3, ktoré bude mať značný 

vplyv na relevantný trh,  alebo ak tak ustanoví zákon.  

 

Čl. 2 

Vymedzenie pojmov 

 

Na účely týchto pravidiel 

1) dotknutou osobou je právnická alebo fyzická osoba, ktorej práva, povinnosti 

alebo právom chránené záujmy môžu byť priamo dotknuté, najmä združenie 

koncových užívateľov, výrobca telekomunikačného zariadenia a podnik. 

2) pripomienkou je dotknutou osobou v určenej lehote uplatnený, jednoznačne 

formulovaný a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu konzultovaného dokumentu. 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu a pripomienka musí byť 

formulovaná jednoznačne. Za pripomienku sa považujú aj odôvodnené návrhy, 

predmetom ktorých nie je navrhnutie nového textu alebo odporučenie úpravy textu, 

avšak obsahujú konkrétne výhrady k navrhovanému textu a spôsob odstránenia 

namietaných nedostatkov navrhovaného textu; v takom prípade musí byť zo znenia 

pripomienky zrejmé, v ktorých častiach a akým spôsobom sa má konzultovaný 

dokument upraviť. Na podnety (názory, námety a odporúčania), ktoré nespĺňajú 

uvedené náležitosti, alebo navrhujú úpravu nad rámec predloženého dokumentu, úrad 

nie je povinný prihliadať a ani ich vyhodnocovať. 

3) oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá má právo zastupovať práva 

a právom chránené záujmy dotknutej osoby, ktorá predloží pripomienky podľa čl. 5. 

 



Čl. 3 

Konzultačné miesto 

 

1) Na účely konzultácií úrad zriadil na svojom webovom sídle 

(http://www.teleoff.gov.sk) konzultačné miesto, na ktorom zverejňuje konzultované 

dokumenty, pripomienky dotknutých osôb, výsledky konzultácií a vyhodnotenie 

pripomienok. 

2) Konzultačné miesto nie je určené na vzájomnú výmenu názorov dotknutých 

osôb alebo dotknutých strán. 

 

Čl. 4 

Konzultovaný dokument 

 

1) Úrad zverejňuje konzultovaný dokument spolu s výzvou na podávanie 

pripomienok. 

2) Výzva obsahuje najmä 

a) základné informácie o konzultovanom dokumente, 

b) určenie lehoty na predloženie pripomienok, 

c) dôvod prípadného predĺženia lehoty podľa § 17 ods. 1 zákona. 

 

Čl. 5 

Forma a spôsob podávania pripomienok a stanovísk 

 

1) Dotknuté osoby predkladajú pripomienky podľa vzoru uvedeného v prílohe k 

týmto pravidlám v tlačenej forme na adresu „Úrad pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24“ 

alebo v elektronickej forme prostredníctvom portálu http://podatelna.gov.sk 

2)  pričom predkladaný dokument musí byť v oboch prípadoch podpísaný 

oprávnenou osobou; v prípade zaslania dokumentu v elektronickej forme sa vyžaduje 

kvalifikovaný elektronický podpis oprávnenej osoby1. 

3) Dotknuté osoby uplatňujú pripomienky v slovenskom jazyku. 

4) Pripomienky musia byť formulované konkrétne a musia byť zrozumiteľne 

odôvodnené. Na dosiahnutie prehľadnosti sa pripomienky členia na všeobecné 

pripomienky k celému konzultovanému dokumentu a pripomienky k jednotlivým 

ustanoveniam konzultovaného dokumentu.  

5) Pripomienky sa považujú za včas podané, ak boli úradu doručené v určenej 

lehote. 

6) Ak dotknutá osoba alebo dotknutá strana označí vo formulári niektoré údaje ako 

obchodné tajomstvo, predloží úradu odôvodnenie označenia údajov ako predmet 

                                                           
1  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a 
dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. 
EÚ L 257, 28. 8. 2014). 

http://podatelna.gov.sk/


obchodného tajomstva a  zároveň aj  znenie pripomienok, ktoré neobsahuje obchodné 

tajomstvo.2 

 

Čl. 6 

Vyhodnotenie pripomienok 

 

1) Úrad vyhodnotí pripomienky, ktoré dotknutá osoba predložila úradu v určenej 

lehote a ktoré spĺňajú podmienky určené podľa čl. 5.  

2) Vyhodnotenie musí obsahovať 

a) k akému návrhu sa pripomienka vzťahuje, 

b) ktorá dotknutá osoba alebo dotknutá strana pripomienku predložila, 

c) úplné znenie pripomienky, 

d) prijatie alebo neprijatie pripomienky úradom, v prípade neprijatia 

odôvodnenie. 

3) Výsledky konzultácií, vrátane vyhodnotenia pripomienok, úrad zverejní na 

konzultačnom mieste do troch mesiacov od uplynutia lehoty na predloženie 

pripomienok. 

 

Čl. 7 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušujú sa pravidlá upravujúce postup Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb a dotknutých osôb v procese konzultácií č. 113/OER/2016. 

 

Čl. 8 

Prechodné ustanovenie 

 

Konzultácie, ktoré začali pred účinnosťou týchto pravidiel, sa dokončia podľa 

ustanovení pravidiel platných v čase ich začatia. 

 

Čl. 9 

Účinnosť 

 

Tieto pravidlá platia pre návrhy opatrení, ktoré úrad zverejnil od 1. marca 2022. 

 

V Bratislave 25. februára 2022 

 

Ing. Ivan Marták, v. r. 

predseda úradu 

 

 

 

                                                           
2 § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 



Príloha k pravidlám č. 1/OREK/2022 

 

 

„VZOR“ 

Pripomienky k návrhu opatrenia v procese konzultácií 

podľa § 17 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Názov návrhu opatrenia:  

 

Identifikačné údaje dotknutej osoby:  

 

Obchodné meno/názov/meno a priezvisko:  

 

IČO (ak bolo pridelené):  

 

Kontaktná osoba, tel. číslo a adresa elektronickej pošty:  

 

Pripomienky všeobecne k celému návrhu opatrenia alebo k jednotlivým 

častiam/ustanoveniam návrhu opatrenia:  

 

1. (Uvedenie konkrétneho textu návrhu opatrenia, ktorého sa pripomienka týka, 

a uvedenie konkrétneho, jasného a zrozumiteľného návrhu na doplnenie, 

zmenu, nahradenie vlastným textom alebo vypustenie textu návrhu opatrenia)  

Odôvodnenie: 

  

2. ...................  

 

3. ...................  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  

 

Meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby:  

 

Podpis oprávnenej osoby: 


