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1.  Identifikácia organizácie  

 
Názov organizácie:  Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

Sídlo organizácie:  Továrenská 7,  P.O. BOX 18, 810 02 Bratislava 16 

Rezort: telekomunikácie 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 

Predseda: Ing. Milan Luknár, od 15.12. 2006 Mgr. Branislav Máčaj 

Podpredseda: Ing. Juraj Michňa 

Vedúci služobného úradu: Ing. Nataša Svobodová 

IČO: 308 44 355 

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

č.ú.: 7000136022/8180. 

 

Členovia vedenia organizácie v roku 2006: Ing. Ján Lenci – riaditeľ odboru trhového dohľadu, 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. Pavol Gerhat – riaditeľ odboru ekonomickej 

regulácie, Ing. Eva Lachová – riaditeľka osobného úradu, JUDr. Marta Krebsová – riaditeľka odboru 

právneho, Ing. Ľubomír Lacko – riaditeľ odboru mimoriadnych situácií, BOZP a DAM, Ing. Etela 

Šuchterová – riaditeľka odboru kontroly, Ing. Štefan Kardhordó – riaditeľ odboru vonkajších 

vzťahov, Mgr. Jaroslav Kadubec – riaditeľ odboru telekomunikačných a informačných technológií, 

Ing. Marián Beňo – riaditeľ odboru štátneho dohľadu Banská Bystrica, Ing. Gabriel Švehla - riaditeľ 

odboru štátneho dohľadu Bratislava, Ing. Ivan Sedílek - riaditeľ odboru štátneho dohľadu Trnava, 

Ing. Anton Strempek - riaditeľ odboru štátneho dohľadu Trenčín, Ing. Jaroslav Dohnal - riaditeľ 

odboru štátneho dohľadu Nitra, Ing. Michal Kondrot - riaditeľ odboru štátneho dohľadu Ţilina, Ing. 

Juraj Bujdosó - riaditeľ odboru štátneho dohľadu Prešov, Ing. Jozef Kokoruďa - riaditeľ odboru 

štátneho dohľadu Košice.   

 

Hlavné činnosti v roku 2006 
 

     Hlavnými činnosťami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len úrad) sú výkon 

štátnej regulácie elektronických komunikácií, správa frekvenčného spektra, zabezpečovanie 

medzinárodných vzťahov v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov, 

spolupráca s Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania 

a retransmisie, štátny dohľad a ukladanie sankcií v oblasti elektronických komunikácií.  
 

      

2.  Poslanie úradu a jeho strednodobý výhľad 
 

Poslanie úradu v roku 2006 
 

     Poslaním úradu je regulácia v oblasti elektronických komunikácií, najmä plnenie povinností 

podporujúcich súťaţ, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, ochrana záujmov koncových 

uţívateľov, mimosúdne riešenie sporov a zabezpečovanie dodrţiavania poţiadaviek na vykonávanie 

činností vyplývajúcich zo zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení 

(ďalej len zákon), všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov, technických 

noriem, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z odporúčaní 

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

zákona 

 

a) vykonáva reguláciu, pričom regulácia je  

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

2. určovanie podmienok na poskytovane sietí a sluţieb, 

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

4. správa čísel a frekvencií, 

5. regulácia cien napr. prístupu a univerzálnej sluţby. 

 

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

orgánov, 

c) spolupracuje s ministerstvom pri vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a 

vykonáva správu frekvenčného spektra, 

d) chráni záujmy koncových uţívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny sluţieb,  

e) plní povinnosti podporujúce súťaţ, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých 

osôb členských štátov  Európskej únie na území Slovenskej republiky, prístup k sieťam, 

prevádzkyschopnosť sietí a sluţieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa s uplatnením 

technických noriem,  

f) vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v medziach tohto zákona,  

g) vydáva Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, 

h) zabezpečuje svoje informačné povinnosti voči Národnej rade Slovenskej republiky a Európskej 

komisii, ktorej oznamuje aj informácie patriace do jeho pôsobnosti, 

i) určuje úhrady za poskytovanie elektronických komunikačných sietí a sluţieb, za vyuţívanie čísel 

a za právo pouţívať frekvencie. 

j) vedie mimosúdne riešenie sporov, 

k) poskytuje informácie koncovým uţívateľom v súvislosti so sluţbami, vykonáva uţívateľské 

prieskumy, zverejňuje ich a vyuţíva ich vo svojej činnosti, 

l) plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na vyuţívanie 

nehnuteľností na účely zabezpečenia sluţieb a s obmedzením vlastníckeho práva k hnuteľným 

veciam obmedzením alebo zákazom pouţívania vysielacích telekomunikačných zariadení 

a okruhov v čase vojny a vojnového stavu, 

m) vykonáva dohľad a ukladá sankcie, 

n) vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov. 

 

 

 

Strednodobý výhľad   
 

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

určené frekvencie na začatie pravidelného vysielania digitálneho pozemského rozhlasového a 

televízneho vysielania (DVB-T) pre Slovenskú republiku. TÚ SR po schválení zákona o digitálnom 

vysielaní pripraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorým úrad určí podmienky prechodu 

z analógového na digitálne vysielanie. Po určení podmienok prechodu začne pripravovať a následne 

realizovať výberové konanie na prevádzkovateľa multiplexu. 

     Úrad v prvej polovici roka 2007 zmení svoju organizačnú štruktúru. (Poznámka: nová 

organizačná štrukltúra úradu nadobudla účinnosť 1.4. 2007.) Cieľom zmeny je dosiahnuť efektívne 

riadenie úradu. 

     Počas roka 2007 úrad ukončí opakovanú analýzu veľkoobchodného trhu veľkoobchodné 

prenosové časti prenajatých okruhov s cieľom zistiť, či je na ňom efektívna súťaţ. V prípade 
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neexistencie efektívnej súťaţe rozhodnutím určí významný podnik a uloţí mu povinnosti, ktorých 

cieľom sú podpora efektívnej súťaţe a rozvoj vnútorného trhu. 

     TÚ SR v nasledujúcich rokoch bude preverovať plnenie uloţených povinností významnými 

podnikmi a pokračovať v druhom kole analýz relevantných trhov. 

     Pretrvávajúcim zámerom úradu je, aby sa dosiahla úplná nezávislosť úradu ako regulátora 

v elektronických komunikáciách. Jednou zo základných podmienok EÚ je finančná nezávislosť 

regulačného úradu od ústredného orgánu štátnej správy (v prípade SR je to Ministerstvo dopravy, 

pôšt a telekomunikácií SR). V budúcnosti by mal byť úrad financovaný z úhrad za čísla, frekvencie 

a na základe presných kritérií z osobitných poplatkov poskytovateľov telekomunikačných sluţieb. 

Takýto spôsob financovania by zabezpečil úplnú nezávislosť tohto regulačného úradu. 
 

 

3.  Činnosti úradu v roku 2006 

 
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických 

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

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

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

štátny dohľad v elektronických komunikáciách a ukladanie sankcií.  

     Priame a nepriame náklady na jednotlivé činnosti (odhad v percentách): regulácia a dohľad 70 %, 

správa frekvenčného spektra 20 %, ostatné 10 %. 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 telekomunikačných činností: 
 

 

Analýza relevantných trhov 
Stála činnosť. 

 

     Činnosť v oblasti ekonomickej regulácie sa v roku 2006 koncentrovala najmä na ukončenie 

analýz tých relevantných trhov, ktoré ešte neboli ukončené v predchádzajúcom období ako aj na 

vedenie správnych konaní o určení významného podniku nadväzujúcich na ukončené analýzy.  

     TÚ SR v priebehu roka ukončil a zverejnil na svojej verejne dostupnej internetovej stránke 

výsledky analýz deviatich relevantných trhov (tri maloobchodné trhy a šesť veľkoobchodných 

trhov). Jedenásť analýz bolo poslaných na vyjadrenie Európskej komisii (notifikácie) (okrem 

deviatich analýz ukončených v roku 2006 to boli aj dve analýzy maloobchodných trhov ukončené 

v roku 2005). 

      TÚ SR vydal deväť prvostupňových rozhodnutí, ktorými určil významné podniky na 

jednotlivých trhoch a zároveň uloţil týmto podnikom povinnosti, ktorých cieľom je podpora 

efektívnej súťaţe. Rozhodnutia sa týkali nasledujúcich  

1. maloobchodných trhov 

a. miestne a medzimestské odchádzajúce volania v pevnej telefónnej sieti uskutočnené 

bytovými zákazníkmi (maloobchodný trh č. 3) 

b. medzinárodné odchádzajúce volania v pevnej telefónnej sieti uskutočnené bytovými 

zákazníkmi (maloobchodný trh č. 4) 

c. miestne a medzimestské odchádzajúce volania v pevnej telefónnej sieti uskutočnené 

nebytovými zákazníkmi (maloobchodný trh č. 5) 

d. medzinárodné odchádzajúce volania v pevnej telefónnej sieti uskutočnené 

nebytovými zákazníkmi (maloobchodný trh č. 6) 
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e. minimálny súbor prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s 

(maloobchodný trh č. 7) 

2. veľkoobchodných trhov 

a. prenos volania v pevnej telefónnej sieti (veľkoobchodný trh č. 3) 

b. veľkoobchodný širokopásmový prístup (veľkoobchodný trh č. 5) 

c. prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov (veľkoobchodný trh č. 6) 

d. prenos rozhlasového a televízneho vysielania (veľkoobchodný trh č. 11) 

 

     Za významný podnik bola vo všetkých vyššie uvedených prípadoch určená spoločnosť Slovak 

Telekom, ktorá vo voči všetkým rozhodnutiam podala rozklad. Všetky konania boli postúpené 

druhostupňovému orgánu, ktorým je predseda úradu. Päť rozhodnutí nadobudlo právoplatnosť do 

konca roka 2006, pričom všetky rozhodnutia boli predsedom úradu potvrdené resp. v minimálnej 

miere zmenené. 

 

 

Riešenie sporov prístupu, prepojenia a spoločného používania zariadení 
Stála činnosť. 
 

     TÚ SR v roku 2006 riešil aj niekoľko podaní týkajúcich sa riešenia sporov medzi podnikmi vo 

veci uzatvárania zmlúv o prístupe. Vzhľadom na to, ţe zákon o elektronických komunikáciách 

nedával úradu adekvátne právomoci na riešenie spomenutých sporov, nebolo moţné v týchto 

prípadoch vydať záväzné rozhodnutia, ktoré by prispeli k ich vyriešeniu.   

     V decembri 2006 úrad začal správne konanie so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. o uloţení 

zmeny cien za sluţby ukončovania a zostavenia volaní v sieti tejto spoločnosti a následnej zmeny 

referenčnej ponuky.    

 

     TÚ SR zabezpečoval tieţ aktualizáciu údajov o uzatvorených zmluvách o prepojení medzi 

podnikmi a spolupracoval s MDPT v súvislosti s prípravou nariadenia Európskej komisie k regulácii 

medzinárodného roamingu. 

 
 

 

Oblasť technickej regulácie telekomunikačných činností 

 

 

     TÚ SR v roku 2006 vydal všeobecne záväzný právny predpis Opatrenie TÚ SR č. O-10/2006 

o rozsahu minimálneho súboru prenajatých okruhov. V roku 2006 úrad predloţil do 

pripomienkovacieho konania návr číslovacieho plánu ako všeobecne záväzného právneho predpisu. 

Dńa 1. februára 2007 TÚ SR vydal Opatrenie č. O – 14/2007 o číslovacom pláne. Vydanie týchto 

predpisov si vyţiadala novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorá je účinná od 1.4. 2006.  

Úrad ďalej urobil zmenu Opatrenia TÚ SR č. O-3/2004, ktorým sa stanovuje sadzobník úhrad za 

pouţívanie čísel. Zmena je účinná od 1. januára 2007. V roku 2006 TÚ SR ďalej prípravil návrh 

zmeny Opatrenia Telekomunikačného úradu SR z 22. apríla 2004 č. O-4/2004, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a sluţieb pre zdravotne postihnutých 

uţívateľov. 
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     Ku koncu roku 2006 úrad evidoval nasledovné počty podnikov, ktoré si splnili oznamovaciu 

povinnosť podľa platného všeobecného povolenia pre poskytovanie elektronických komunikačných 

sietí a/alebo sluţieb: 
 

 

Druh služby Počet 

Internet 634 

VoIP 191 

Prenos dát 302 

Pevné verejné telekomunikačné siete 238 

Rádiové siete 435 

Prenájom okruhov 101 

MMDS/MVDS 22 

R a TV vysielače 9 

UMTS 3 

Verejná telefónna sluţba 90 

FWA 26 GHz 2 

FWA 3.5 GHz 4 

GSM 3 

Audiotex 21 

 

  

      

Oblasť správy čísiel 
 

Stála činnosť. 

 

     Telekomunikačný úrad SR prijal v sledovanom období 89 ţiadostí o pridelenie, zmenu, predĺţenie 

platnosti alebo vrátenie čísel a vydal 66 rozhodnutí týkajúcich sa správy čísel.  

  

Prehľad vydaných rozhodnutí o pridelení čísel: 

    

číselná 

množina 

poskytovaná služba počet 

rozhodnutí 

986, 988 audiotex 7 

800 volanie na účet volaného (free phone) 6 

16xxx, 17xxx regionálne sluţby všeobecne prospešného 

charakteru 

4 

019xx prístup na internet a do dátových sietí 1 

018xxx celoštátne sluţby všeobecne prospešného 

charakteru 

5 

subscrib účastnícke čísla v pevnej sieti 4 

09xx mobilné verejné siete 4 

850, 890,900 sluţby so zvýšenou tarifou 4 

650, 69x VOIP účastnícke čísla 10 

118x informácie o účastníckych číslach 2 

12xxx interaktívne sluţby prevádzkovateľov sietí 1 

SPC, ISPC kód signalizačného bodu siete podľa ITU-T Q 

708 

9 

NRN sieťové smerovacie čísla 5 
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zmena 

rozhodnutí 

 4 

spolu  66 

 
 

 

Oblasť správy frekvenčného spektra 
      

     Činnosti v oblasti správy frekvenčného spektra patria medzi stále. 

 

Harmonizácia využívania frekvenčného spektra bola zameraná na aplikáciu  podmienok 

rozhodnutí ECC a EC ako aj na spoluprácu s prevádzkovateľmi osobitných sietí v rámci 

Medzirezortnej komisie pre harmonizáciu vyuţívania frekvenčného spektra. V rámci tejto komisie 

prebehli aj náročné aktivity súvisiace s analyzovaním prídelov frekvencií pre zdravotnícke zariadenia 

pre potreby integrovaného záchranného systému. 

     Pred pridelením frekvencií vo frekvenčných pásmach zdieľaných s MO SR bola priebeţne 

vykonaná medzirezortná koordinácia 282 frekvencií. Na základe uznesenia vlády k politike 

vyuţívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup bola spracovaná nová príloha k plánu 

vyuţívania frekvenčného spektra týkajúca sa otvorenia frekvenčného pásma 12 GHz pre distribučné 

systémy MVDS. 

 

Spolupráca so správami frekvenčného spektra susedných štátov  

 

     V priebehu roka úrad vybavil 94 medzinárodných frekvenčných koordinačných poţiadaviek, 

ktoré predloţili susediace zahraničné administrácie, naopak úrad im predloţil 88 slovenských 

koordinačných poţiadaviek v pásmach určených pre pozemnú pohyblivú sluţbu. 

     TÚ SR zaslal na medzinárodnú koordináciu 1008 frekvenčných koordinačných poţiadaviek 

v pásmach určených pre sluţby PDS a vykonal analýzu 336 poţiadaviek zahraničných administrácií. 

V rámci plnenia záverov HCM dohody bola spracovaná a preverená aktuálna databáza  frekvencií 

určených pre sluţby PDS a v súlade s prílohou 2 uvedenej dohody, boli odoslané frekvenčné registre 

susedným krajinám, ktoré obsahovali úplné údaje o frekvenciách v 18 000 poloţkách. V súlade 

s uvedenou dohodou boli preverené frekvenčné registre susedných krajín, ktoré obsahovali údaje 

o pridelených frekvenciách v 23 501 poloţkách. Bolo posúdených 23 notifikačných frekvenčných 

registrov  druţicovej sluţby za účelom posúdenia kompatibility s pozemskými sluţbami. 

     Úrad v procese medzinárodnej koordinácie frekvencií určených pre sluţby RTV zaslal 15 

frekvenčných koordinačných poţiadaviek a odpovedal na 153 takýchto koordinačných poţiadaviek. 

 

 

Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti 

 

 

Druh osvedčenia počet 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby 170 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby I 143 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby II 219 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty 81 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú sluţbu 20 

Obmedzené osvedčnie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú sluţbu 216 

Osvedčenie operátora amatérskych staníc 36 
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Požiadavky na pridelenie frekvencií:  

 

      TÚ SR operatívne riešil poţiadavky Ministerstva zahraničných vecí SR (MZV SR) na pridelenie 

frekvencií pre ochranu ústavných činiteľov a štátnikov iných krajín, ktorí oficiálne alebo súkromne 

navštívili Slovenskú republiku. Predovšetkým to boli návštevy z Maďarska, Českej republiky, 

Lotyšska, Nemecka, Poľska, Mexika, Ukrajiny, Srbska a Čiernej Hory. 

  

 

 

Prehľad  povolení na prevádzku rádiových zariadení 

 

 

Elektronická komunikačná služby 

(Druh rádiového zariadenia) 

Počet povolení za 

rok 2006 

Vyd.  Zruš.  Zmena 

Pozemná pohyblivá s individuálnym prídelom frekvencie 162 102 69 

Pozemná pohyblivá na spoločných frekvenciách 

 

76 27 27 

Mobilné rádiotelefóne siete – základňové stanice  GSM 900 

                                                                            

84
1 

127 18 

GSM 1800 

 

37
2 

 21 

NMT 450 

 

18
3 

  

UMTS 34
4 

  

Flash OFDM 27
5 

  

Lietadlové stanice 79 41 13 

Lodné stanice 49 6 14 

Amatérske stanice 40 7 349 

Pevná bod - bod 1181 237 272 

Pevná bod - multibod 311 128     

Rozhlasová      rozhlas 19 22 1 

Rozhlasová      DRM - digitálna 1   

Rozhlasové     televízia 7 74 1 

Zemské digitálne TV vysielanie DVB-T 1 11  

Retransmisia - MMDS 17 10   1 

Satelitná pevná 1 3    

 SNG 

SNG 

21 1 
   

Rádiolokácia 1  
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Elektronická komunikačná služby 

(Druh rádiového zariadenia) 

Počet povolení za 

rok 2006 

Osobitné povolenia 6 1 4 

Bezšnúrové mikrofóny 3 1 
 

Typové povolenia 1  
 

 

Poznámky k počtom povolení pre Mobilné rádiotelefóne siete: 

 

1 – počet povolených BTS = 1102 

2 - počet povolených BTS = 337 

3 - počet povolených BTS = 65 

4 - počet povolených BTS = 776 

5 - počet povolených BTS = 223 

 

V jednom povolení úrad naraz povolil viac BTS. 

 

 

Všeobecné povolenia 

 

TÚ SR vydal v roku 2006 tieto všeobecné povolenia: 

 

 VPR 1/2006 - všeobecné povolenie na prevádzkovanie rádiových identifikačných zariadení, 

ktoré slúţia na zabezpečenie identifikácie, napr. automatická identifikácia tovaru, alarmy, 

osobnú identifikáciu, kontrolu prístupu, protikrádeţové systémy, lokalizačné systémy, 

bezdrôtové ovládacie systémy, senzory priblíţenia 

 VPR 2/2006 - všeobecné povolenie na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre 

hlasovú komunikáciu označovaných ako digitálne PMR 446 

 VPR 3/2006 - všeobecné povolenie na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení 

označovaných ako sociálny alarm 

 VPR 4/2006 - všeobecné povolenie na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre 

načúvacie prístroje pre sluchovo postihnuté osoby 

 VPR 5/2006 - všeobecné povolenie na prevádzkovanie prenosných rádiových zariadení pre 

čítače meracích prístrojov a pre vysielače s nízkym výkonom pri sledovacích 

a monitorovacích systémoch. 

 

 

Výberové konania 

 

     Úrad uskutočňuje výberové konanie v prípade prideľovania vybraných frekvencií 

harmonizovaných pre určitý druh sluţby uvedený v národnej tabuľke frekvenčného spektra, ktorých 

podmienky pridelenia sú stanovené v pláne vyuţitia frekvenčného spektra. Úrad začne výberové 

konanie výzvou na predloţenie ponúk, ktorú zverejní vo Vestníku TÚ SR a v jednom celoštátnom 

periodiku. 
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TÚ SR zverejnil tieto výzvy: 
 

31.5. 2006 – výberové konanie pre pridelenie frekvencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej 

elektronickej komunikačnej siete – mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS v Slovenskej republike 

na poskytovanie verejných elektronických komunikačných sluţieb v mobilnej sieti, 

 

31.10. 2006 - Výzvy na predloţenie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na 

zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie 

nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem 

 v obci Hubina,  

 v obciach Podkonice, Priechod,  

 v meste Čadca.  

 

7.12. 2006 - Výzvy na predloţenie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na 

zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete pre jednosmerné šírenie 

nezmenených televíznych programov pre individuálny alebo skupinový príjem 

 Margecany,  

 Tornaľa,  

 Tisovec.  

 

 

Monitorovacie aktivity na fixných monitovacích staniciach (FMS) 

 

Úlohy frekvenčného monitoringu môţeme zhrnúť do dvoch základných bodov: 

 

- poskytovať informácie o hustote prevádzky a obsadenosti jednotlivých frekvencií v závislosti na 

čase na národnej úrovni a medzinárodnej úrovni, 

- dohľad nad povolenou rádiokomunikačnou prevádzkou z hľadiska dodrţiavania technických 

noriem a predpisov a tieţ zisťovania nepovolenej prevádzky.  

 

     TÚ SR má na splnenie uvedených úloh k dispozícií FMS, ktoré môţu pracovať v manuálnom 

reţime alebo automatickom, čo znamená, ţe meranie môţe prebiehať v ktorejkoľvek hodine dňa 

alebo v ktoromkoľvek dni (vrátene dní pracovného pokoja alebo sviatkov a pod.) 

     Pri činnosti frekvenčného monitoringu prichádza k interakcii s frekvenčným manaţmentom, 

ktorému poskytuje skutočný obraz o pridelených frekvenciách a tieţ informácie o frekvenčnej 

obsadenosti pridelených frekvencií vo frekvenčnom pásme. Monitoring je tieţ dôleţitým nástrojom 

pri vyšetrovaní rušenia všeobecne, prípadne uskutočňuje kontrolu medzi nameranými technickými 

parametrami vysielača a povolenými technickými parametrami. Všetky spomenuté činnosti 

prispievajú k efektívnejšiemu vyuţitiu frekvenčného spektra a tieţ k ochrane prevádzkovateľov 

elektronickej komunikačnej siete a tieţ i jej uţívateľov. 

 

 

 

 

 

 

http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vyb.konania/Vyzva/2006/mmds1.html
http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vyb.konania/Vyzva/2006/mmds1.html
http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vyb.konania/Vyzva/2006/mmds1.html
http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vyb.konania/Vyzva/2006/mmds2.html
http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vyb.konania/Vyzva/2006/mmds2.html
http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vyb.konania/Vyzva/2006/mmds2.html
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Oblasť štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami 
 

     Podľa § 37 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách „ak úrad zistí, ţe podnik neplní jednu 

alebo niekoľko podmienok všeobecného povolenia, individuálneho povolenia alebo povinností podľa 

§ 18 aţ 28, písomne oznámi podniku zistené nedostatky a určí mu lehotu na vyjadrenie sa k nim. 

Lehota na ich odstránenie je jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o zistených 

nedostatkoch. Lehota môţe byť kratšia ako jeden mesiac, ak podnik porušil povinnosti opakovane, 

alebo dlhšia ako jeden mesiac, ak tak rozhodne úrad.“ Podľa § 37 ods. 5 zákona „ak úrad zistí, ţe 

kontrolovaná osoba neodstránila nedostatky v lehote podľa odseku 4, uloţí rozhodnutím opatrenia na 

nápravu.“ 

 

 

Oblasť telekomunikácíí 

Stála činnosť   

      

 

Kontroly dodržiavanie rozhodnutí a opatrení úradu  
 

 

Počet 63 

Nedostatky 43 
  
 
 

Kontroly dodržiavania podmienok  prevádzkovania verejných telefónnych automatov 

     V roku 2006 boli stálou činnosťou kontroly zamerané na prevádzkyschopnosť verejných 

telefónnych automatov. 

Počet 1291 

Nedostatky 282 
  
 
 

Kontroly dodržiavania podmienok a povinností stanovených zákonom o elektronických 

komunikáciách  
  

Počet 133 

Nedostatky 104 

 
 

V správnom konaní uložené opatrenia rozhodnutím krajských OŠD oddelenia telekomunikácií 
 

Vydané rozhodnutia 10 

Počet uloţených pokút 6 

Celková výška uloţených pokút 2 033 000,- Sk 

 

 

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

 

     Odbory štátneho dohľadu riešili v tomto období hlavne mimosúdne spory týkajúce sa 

poskytovania sluţieb so zvýšenou tarifou a výhradne sa týkali správnosti úhrady verejnej sluţby. 

Hlavným problém je nedefinovanie podmienok týchto sluţieb a neinformovanie uţívateľa 
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o podmienkach za akých sú poskytované. Uţívateľ je veľmi často nedostatočne informovaný o cene 

za takéto sluţby a o spôsobe ich spoplatnenia. V niektorých prípadoch môţe dokonca nadobudnúť 

dojem, ţe mu sluţba nebola poskytnutá a ţe mu nebude ani spoplatnená.  
 

 

Mimosúdne riešenie sporu  143 

Neukončené z roku 2005 17 

Dosiahnutie zhody o predmete sporu 98 

Nedosiahnutie zhody 45 

Neukončené spory 17 

 

 

Kontroly telekomunikačných zariadení uvádzaných na trh (trhový dohľad) 
 

Počet skontrolovaných subjektov 129 

Počet skontrolovaných zariadení 201 

Z toho koncových telekomunikačných zariadení 38 

… rádiových zariadení 159 

… zariadení, ktoré môţu byť zdrojom 

elektromagnetického rušenia 

14 

Nedostatky 123 

 

 

Oblasť rádiokomunikácií 
 

Rušenie rádiových sietí 

     Stálou činnosťou úradu v rámci štátneho dohľadu je vykonávanie ochrany proti rušeniu. Drţitelia 

povolení na prevádzku rádiového zariadenia nahlasujú úradu rušenie prevádzky rádiových zariadení. 

Prehľad prijatých a vybavených hlásení obsahuje tabuľka. 

Prijaté hlásenia 52 

Vybavené hlásenia 56 
  
   
 

Rušenie alebo nekvalitný príjem rozhlasu a televízie 

 

     Najčastejšou príčinou rušenia alebo nekvalitného príjmu bola individuálna anténa. Druhou 

najčastejšou príčinou bola spoločná televízna anténa alebo káblový distribučný systém. Medzi 

príčiny rušenia alebo nekvalitného príjmu patrili aj porucha prijímača, nízka úroveň prijímaného 

signálu, odrazy a zatienený príjem. V 59 prípadoch rušenie zaniklo ešte pred ukončením 

vyšetrovania. 
  

Počet prijatých hlásení 329 

Vybavené – rozhlas AM/FM 12/4 

Vybavené – TV pásmo I/II 6/0 

Vybavené – TV pásmo III 64 

Vybavené – TV pásmo IV/V 149/53 

Vybavené – iné rušenie 43 

Počet príkazov na odstránenie nedostatkov rozhlas/TV 0/38 
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Kontrolné merania rozhlasových vysielačov 
 

Prijaté poţiadavky 57 

Vybavené poţiadavky 15 

 

Kontrolné merania televíznych vysielačov 
 

Prijaté poţiadavky 6 

Vybavené poţiadavky 10 (časť z roku 2005) 

  

Štátny dohľad – pozemná a amatérska služba 
 

Kontroly prevádzky a distribúcie 378 

Počet kontrolovaných rádiostaníc 853 

Počet zistených nedostatkov 32 

 

Kontrola rozhlasových a televíznych vysielačov 
 

Počet kontrolovaných staníc - rozhlas 13 

Počet kontrolovaných staníc - televízia 25 

Počet zistených závad - rozhlas 8 

Počet zistených závad - televízia 6 

  

Prípady riešené v správnom konaní 
 

TÚ SR nariaďoval odstránenie zistených nedostatkov a ukladal pokuty. 
  

Pozemná rádiokomunikačná služba 
 

Počet prípadov 1 

Počet uloţených pokút 0 

Celková výška uloţených pokút 0 

Počet iných opatrení 2 

 

Rozhlasová rádiokomunikačná služba – rozhlas 
 

Počet prípadov 2 

Počet uloţených pokút 2 

Celková výška uloţených pokút 79 000,- Sk 

Počet iných opatrení 1 
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Rozhlasová rádiokomunikačná služba – televízia 
 

Počet prípadov 2 

Počet uloţených pokút 1 

Celková výška uloţených pokút 5 000,- Sk 

Počet iných opatrení 1 

  

Štátny dohľad v oblasti káblových distribučných systémov  
 

     Úrad v roku 2006 vykonával kontrolu technického stavu telekomunikačných zariadení a vedení 

verejných telekomunikačných sietí. 
 

Celkový počet meraní 72 

Počet opakovaných meraní 5 

 

 

Prípady riešené v správnom konaní 
 

Celkový počet prípadov 2 

Počet uloţených pokút 2 

Celková výška uloţených pokút 25 000,- Sk 

Nariadenie odstránenia zistených nedostatkov 25 

 

 

Rádiomonitoring 
 

     Rádiomonitoring je efektívny nástroj správy frekvenčného spektra a jeho výsledky slúţia aj ako 

podklady pre výkon štátneho dohľadu. Rádiomonitoringom úrad zisťoval obsadenosť a časové 

vyuţitie frekvencií, ďalej kontroloval dodrţiavanie podmienok stanovených v povoleniach na 

prevádzkovanie rádiových zariadení a v neposlednom rade vyhľadával nepovolené vysielače. 

Výsledky rádiomonitoringu, ktorý vykonávali odbory štátneho dohľadu, je znázornený v tabuľke. 

Výsledky práce kontrolných a meracích staníc sú uvedené v samostatnej kapitole. 
 

Doba kontroly (hod.) 3448 

Počet zistených nedostatkov 28 

 

 

 

Činnosť kontrolnej a meracej stanice (KMS) 
 

 Kontrola prevádzky a dodržiavania prevádzkovej disciplíny 
 

Rádioamatérska služba 
 

Doba vykonávania kontrol 1625 hod. 

Počet zistených nedostatkov 0 
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Pozemná pohyblivá služba 
 

Doba vykonávania kontrol 948 hod. 

Počet zistených nedostatkov 57 

 Počet zistených závad uvedených v tabuľke vyjadruje prevádzku bez volacích znakov. 

 

 

Kontrola vybraných technických parametrov rozhlasových a televíznych vysielačov 

  

Vysielače vysielajúce zo zákona 

     Kontrolná meracia stanica vykonala v oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas AM vykonala 954 

kontrol a nebol zistený ţiaden nedostatok. V oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas FM KMS vykonala 

3277 kontrol a zistila 3 nedostatky. Vo všetkych prípadoch išlo o krátkodobé prekročenie povolenej 

tolerancie frekvenčného zdvihu Fm +/- 75kHz. KMS počas roku 2006 vykonala 8065 kontrol TV 

vysielačov, pričom zistila 29 nedostatkov. Závady sa týkali krátkodobého prekročenia povolenej 

tolerancie frekvenčného zdvihu a/alebo nominálnej frekvencie. 

 

Vysielače vysielajúce program prevádzkovateľov na základe udelenej licencie  

     Počas roku 2006 KMS vykonala 5431 kontrol v oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas FM, pričom 

zistila 54 nedostatkov. Vo všetkých prípadoch išlo o krátkodobé prekročenie povolenej tolerancie 

frekvenčného zdvihu Fm +/- 75 kHz u vysielačov. Kontrolná meracia stanica v sledovanom období 

vykonala 5633 kontrol TV vysielačov a zistila 18 nedostatkov. Nedostatky sa týkali krátkodobého 

prekročenia povolenej tolerancie frekvenčného zdvihu a/alebo nominálnej frekvencie. Okrem 

uvedeného počtu KMS vykonala 1885 meraní obsadenosti FM pásiem a TV pásiem a monitoring 

zahraničného vysielania Rádio Slovakia International. Počas kontrol nezistila ţiadnu anomáliu. KMS 

vykonala 5 skúšobných meraní DVB-T, ktoré nezistili ţiaden nedostatok. 

 

 

Oblasť medzinárodných vzťahov 
 

     Úrad zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni 

regulačných orgánov. Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov patrí medzi stále činnosti úradu. 

 

 

Vyčíslenie výdavkov na zahraničné pracovné cesty 

 

     V roku 2006 boli na zahraničné pracovné cesty vynaloţené výdavky vo výške 3 970 802, čo je 

o 252 tis. Sk menej oproti roku 2005. V roku 2006 sa vykonalo spolu 173 ZPC, v počte 685 dní. Na 

cestách sa celkovo zúčastnilo 53 pracovníkov TÚ SR. V priemere je to 4,0 dňa na účastníka cesty. 

Skladba ZPC v roku 2006 bola nasledovná.  

 

ECC / CEPT   - 25 ciest 

IRG / ERG   - 10 ciest 

ITU    -   8 ciest 
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EÚ / EK / COCOM / NATO - 13 ciest 

Národné regulačné orgány - 25 ciest 

Semináre / konferencie - 45 ciest 

Ostatné   - 47 ciest 

 

      

Bilaterálne a multilaterálne rokovania za rok 2006: 

 

     V roku 2006 pracovníci TÚ SR vykonali zahraničné pracovné cesty súvisiace s reprezentáciou 

SR, ktoré vyplývajú z nášho členstva v EÚ / EK, NATO, CEPT a ITU.  

     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 RRC – regionálnej rádiokomunikačnej konferencii, na WRC – 

svetovej rádiokomunikačnej konferencii, na odborných seminároch ako napr. kmitočtové plánovanie 

nových sluţieb, zber a spracovanie dát o telekomunikačnom trhu. V roku 2006 sa ako kaţdé štyri 

roky konala ITU Plenipotentiary Conference, ktorá určila schopnosť ITU ovplyvňovať celosvetový 

rozvoj informačných a komunikačných technológií.  

     TÚ SR sa aktívne zúčastňoval na činnosti CEPT - Európskej konferencie poštových 

a telekomunikačných správ a jej výboroch a skupinách a nimi spracovávaných harmonizačných 

dokumentov.  

     Hlavné aktivity TÚ v rámci EÚ sú spojené s implementáciou európskeho regulačného rámca pre 

siete a sluţby elektronických komunikácií. S implementáciou súvisí účasť TÚ na pravidelných 

zasadaniach IRG – Skupiny nezávislých regulátorov, ERG – Skupiny európskych regulátorov, 

COCOM – Komunikačného výboru,  RSC – Výboru pre rádiové spektrum a RSPG – skupinou pre 

politiku rádiového spektra. TÚ SR taktieţ spolupracoval na vypracovaní 12. implementačnej správy 

EK. 

     Ako jednu z najdôleţitejších úloh roku 2006 musíme hodnotiť účasť na Regionálnej 

rádiokomunikačnej konferencii RRC – 06. Konferencia sa uskutočnila 15.5. 2006 – 16.6. 2006. Bola 

zameraná na riešenie problematiky zavádzania digitálneho zemského TV a R vysielania DVB-T a T-

DAB, ktoré spočívalo v prideľovaní frekvencií (kanálov a blokov) pre jednotlivé zúčastnené krajiny 

Regiónu 1 podľa rozdelenia ITU (Európa, Afrika, Arabské krajiny a Irán). Slovenská republika 

z tejto konferencie odišla so 100 % úspešnosťou – t.z., ţe boli naplnené všetky jej poţiadavky, ktoré 

predloţila v priebehu prípravného plánovacieho procesu na túto konferenciu. 

     V rámci prípravy na RRC – 06 prebehlo viacero dvoj a viacstranných koordinačných rokovaní so 

susednými krajinami - Rakúsko, Poľsko, Ukrajina, Česká republika, Maďarsko, Nemecko.  

 

 

4.  Rozpočet úradu na rok 2006 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006  

 

Ukazovateľ  v tis. Sk pôvodný upravený 
1. Príjmy 300 200                    315 200 000 
2. Beţné výdavky (600) 102 944 103 857 420 
z toho: mzdy, platy (610) 51 235 54 139 300 
3. Obstarávanie kapitálových aktív 

(710) 
5 000 11 000 000 

5. Prostriedky z rozpočtu EÚ 0 465 427,38 

07T – Tvorba a implementácia 

politík 07T0302 – Regulácia 

telekomunikačného trhu 

107 944 115 322 847,38 
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Rozpočtové opatrenia v roku 2005 (v tis. Sk) 

 

 

1. Listom MDPT SR č.j. 299-2700/2006 zo dňa 24.2. 2006. 

       Rozpočtové opatrenie MDPT SR číslo 6, nám upravuje záväzný ukazovateľ 

       Kapitálové výdavky (700)                +  6 000 tis. Sk   

 

2. Listom MDPT SR č.j.824–2700/2006 zo dňa 19.6. 2006 

      Rozpočtové opatrenie MF SR č. 19/2006 upravuje záväzný ukazovateľ 

      Bežné výdavky (600) o                               + 2 074 tis. Sk 

      z toho: 

      Mzdy a platy (610)      o                             +  1 537 tis. Sk 

      poistné (620) o                                           +     537 tis. Sk 

 

3. Listom MDPT SR č.j.927-2700/2006 zo dňa 11.7. 2006 

      Rozpočtové opatrenie MF SR č. 21 upravuje záväzný ukazovateľ. Prostriedky  z rozpočtu EÚ. 

      Bežné výdavky (600) o                         +    261 242,20 Sk 

      z toho:     

      tovary a sluţby (630)                             +    261 242,20 Sk 

 

4. Listom MDPT SR č.j.1129 TÚ – 2700/2006 zo dňa 24.8. 2006 

      Rozpočtové opatrenie MDPT  č. 17  upravuje záväzný ukazovateľ 

      Bežné výdavky (600) o                       -       230 580 tis. Sk 

      z toho: 

      mzdy (610) o                                       -       122 700 tis. Sk 

      poistné (620)                                       -         42 880 tis. Sk 

      tovary a sluţby (630)                          -         65 000 tis. Sk 

 

5. Listom MDPT SR č.j.927-2700/2006 zo dňa 11.7. 2006 

      Rozpočtové opatrenie MF SR č. 32 upravuje záväzný ukazovateľ. Prostriedky  z rozpočtu EÚ. 

      Bežné výdavky (600) o                         +    204 185,18 Sk 

      z toho:     

      tovary a sluţby (630)                                 + 204 185,18 Sk 

 

6. Listom MDPT SR č.j. 1368-2700/2006 zo dňa 13.10. 2006. 

       Rozpočtové opatrenie MDPT SR číslo 22 upravuje záväzný ukazovateľ 

       Príjmy (200) o                                    +      15 000 tis.Sk 

  

7. Listom MDPT SR č.j.1704–2700/2006 zo dňa 5.12. 2006 

      Rozpočtové opatrenie MDPT SR č. 41/2006 upravuje záväzný ukazovateľ 

      Bežné výdavky (600) o                               + 2 070 tis. Sk 

      z toho: 

      Mzdy a platy (610)      o                             +  1 500 tis. Sk 

      poistné (620) o                                           +     570 tis. Sk 
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8. Listom MDPT SR č.j.1707-2700/2006 zo dňa 5.12. 2006 

      Rozpočtové opatrenie MDPT SR č. 43 upravuje záväzný ukazovateľ  

      Bežné výdavky (600) o                         -     3 000 tis. Sk 

      z toho:     

      tovary a sluţby (630)                             -     3 000 tis. Sk 

 

9. Listom MDPT SR č.j.1315–2700/2006 zo dňa 10.10.2006 

      Rozpočtové opatrenie MF SR č. 19/2006 upravuje záväzný ukazovateľ 

      Bežné výdavky (600) o                       +                   0 Sk 

      z toho: 

      poistné (620) o                                      -      860 000.- Sk 

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

      beţné transféry (640)                            +     110 000,- Sk    

 

 

 
 

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2006  

 

Názov poloţky, podpoloţky rozpočet/limit čerpanie čerpanie    

                                                                        v tis. Sk za r. 2006 v Sk v  % 
 

 

610  mzdy, platy                                       54 149           54 148 974                          100,00 

620  poistné a príspevky do 

     zdravotných poisťovní                    18 052           17 897 300 99,14 

630  tovary a ďalšie služby       31 046        30 188 328 97,24 

      631 cestovné výdavky        4 346     4 300 506                            98,95 

632 energia, voda, komunikácie        4 840     4 808 174 99,34 

633  materiál a dodávky        2 546     2 411 302 94,71 

634 dopravné        2 328     2 272 214 97,60 

635  rutinná a štandar. údrţba                997        916 314 91,94 

636 nájomné          714   712 144 99,74 

637 ostatné sluţby     15 275   14 767 673 96,68 

640  bežné transféry          610           577 061     94,60 

 (odstupné)                                  

630  tovary a ďalšie služby            465 427,38        465 427,38                          100,00 

  Prostriedky z EÚ 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

600  Bežné výdavky                        103 857                102 812 893 99,00 

700  Kapitálové výdavky                 11 000  10 754 019 97,76 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Výdavky rozpočtový účet              115 323                114 031 740                             98,88 
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Zhodnotenie rozpočtových výdavkov 

 

600  Bežné výdavky 

 

a/ 610 – mzdy a platy 

 

     Pôvodný rozpis rozpočtu bol 51 235 tis. Sk. Tento bol upravený tromi rozpočtovými opatreniami. 

Zvýšenie miezd bolo pouţité na posilnenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov úradu 

v súvislosti s prekročením príjmov, ktorí sa podieľali zvýšeným úsilím najmä na príprave licencií, 

vybavenia zvýšeného počtu ţiadosti o prevádzku rádiových zariadení a na analýzach trhov a na 

príprave podkladov pre vydanie licencie pre tretieho operátora. 

     Upravený rozpočet po premietnutí RO predstavuje sumu 54 149 300,- Sk a jeho čerpanie bolo 

realizované na 100 %. 

 

b/ 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 

 

     Pôvodný rozpis rozpočtu bol 18 848 tis. Sk. Tento bol upravený štyrmi rozpočtovými 

opatreniami. Upravený rozpočet po premietnutí RO predstavuje sumu 18 052 120,- Sk a jeho 

čerpanie bolo realizované na sumu 17 897 930,- Sk, čo je  99,14 %. 

 

c/ 630 – tovary a služby 

 

     Pôvodný rozpis rozpočtu  bol v sume  33.361 tis. Sk. Tento bol upravený štyrmi rozpočtovými 

opatreniami. Upravený rozpočet po premietnutí týchto RO bol 31.046 tis. Sk. Tovary a sluţby sme 

vyčerpali sumou 30 188 328.- Sk, čo je 97,24 %. V tejto kategórií sme za sledované obdobie ušetrili 

857 672.- Sk.  

     Šetrenie týchto výdavkov vyplynulo z toho, ţe úrad plánoval uvedenú sumu pouţiť v súvislosti 

s analýzami relevantných trhov, konkrétne za účelom vyuţitia konzultačných sluţieb.  

      V roku 2006 sme obdŕţali z Európskych prostriedkov na vzdelávanie zamestnancov TÚ SR za 

účelom získania Osvedčenia ECDL Štart prostriedky vo výške 653 105,50 Sk. V roku 2006 sme 

vyčerpali prostriedky vo výške 465 427,38 Sk a 187 678,12 sme cez MPSVaR SR presunuli do roku 

2007. 

 

d/ 640 – bežné transfery 

 

     Pôvodný rozpis rozpočtu beţných transferov bol 500 tis. Sk. Tento bol upravený jedným 

opatrením. Čerpaný bol sumou 577 061,- Sk, čo je  94,6 %.  

     Na odstupnom  bolo vyplatené celkom 440 800,- Sk, odchod zamestnancov do dôchodku. 

 

Vyčíslenie výdavkov na zahraničné pracovné cesty 

 

     V roku 2006 na zahraničné pracovné cesty boli výdavky vo výške 3 970 802, čo je menej oproti 

roku 2005 o 252 tis. Sk. V roku 2006 sa vykonalo spolu 173 ZPC, v počte 685 dní. Na cestách sa 

celkovo zúčastnilo 53 pracovníkov TÚ SR. V priemere je to 4,0 dňa na účastníka cesty.  
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700  kapitálové výdavky 

 

Kapitálové výdavky v roku 2006: 

 

                      Rozpočet                     čerpanie 

Investičné kap. výdavky spolu                     11 000 000                  10 754 019             

Nákup pozemkov                                                           10 000                                  0 

Nákup softwaru                                                           100 000                         92 784 

Nákup výpočtovej techniky                                     1 033 000                    1 032 551 

Nákup špeciálnych strojov                                      7 750 000                    7 741 397 

Nákup osobných automobilov                              800 000                       799 323 

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb                  1 307 000                    1 087 964          

        

 
     V sledovanom období sme rozpočtované kapitálové výdavky pouţili na rekonštrukciu budov vo 

vlastníctve štátu, ktoré sú v správe nášho úradu, ďalej na zakúpenie telekomunikačnej techniky 

nevyhnutnej pre kontrolnú prácu odborov štátneho dohľadu, na obnovu auto parku a tieţ doplnenie 

softvérového vybavenia a výpočtovej techniky úradu. 

     Najväčší rozsah kapitálových výdavkov sme mali rozpočtovaných na poloţke 713 nákup strojov 

a prístrojov, kde sme nakúpili techniku – výberovým konaním vo výške 7 750 000,- Sk. Je to 

meracia technika nevyhnutná v súvislosti realizáciou pilotného projektu prechodu z analógového na 

digitálne TV vysielanie.  

 

 

200  nedaňové príjmy 

 

Príjmy v roku 2006. 
 

   

Názov poloţky rozpočet       plnenie                                      plnenie 

  v tis. Sk  v  Sk    v  % 
_________________________________________________________________________________________________ 

nedaňové príjmy                              315 200               562 481 950                            178,45 

 

 

     Príjmy k 31.12. 2006 boli vo výške  562 481 950,15 Sk, čo predstavuje prekročenie príjmov 

o 247 281 950,15 Sk a predstavuje cca 78,45 %. Príjmy vo výške 509 052 429,52 Sk sú za 

povolenia za právo pouţívať frekvencie, ktoré úrad vydáva rozhodnutím, ako administratívne úhrady  

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

komunikáciách. Sú to opakované kaţdoročné úhrady, ktoré boli podnikom uloţené vo vyššie 

uvedených rozhodnutiach. 

     Rozdiel prekročenia  príjmov vo výške 150 mil. Sk v roku 2006 bol za jednorázovú úhradu - za 

pridelenie frekvencii na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete – 

mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS pre 3. operátora.  

 

 

 

 

 



 22 

Príjmový účet – príjmy členené podľa druhov činností k 31.12. 2006 

 

 

 

Príjmy TÚ SR v roku 2006                                   

rádioamatérska sluţba 34 066,00 

pozemná pohyblivá sluţba na spol. frekvenciách                                           43 698 958,71 

pevná a druţicová sluţba                                                                              369 883 707,00 

rádiostanice -  staré číslovanie 93 692 262,40 

osobitné povolenia 1 743 435,41 

spolu za správu frekvencií:                                                              509 052 429,52 

oznamovacia povinnosť         44 787 053,00 

číslovanie 7 914 791,20 

spolu za technickú reguláciu:                             52 701 844,20 

pokuty a penále                                                                                                     244 539,20 

predaj dopravných prostriedkov a pozemkov 284 657,00 

nájomné 22 548,00 

ostatné platby, dobropisy, škody 175 932,23 

ostatné príjmy spolu 727 676,43 

Príjmy TÚ SR v roku 2006 boli celkom:                                                     562 481 950,15 

 

 

 

5.  Personálna oblasť 
 

     Rok 2006 znamenal pre úrad ďalší nárast úloh vyplývajúcich zo zákona 610/2003 Z.z. 

o elektronických komunikáciách, ako aj zvýšenie úloh vyplývajúce zo zmien zákonov  v oblasti 

personalistiky a odmeňovania, ekonomiky,  bezpečnosti práce a iných zákonov súvisiacich 

s činnosťou úradu. Tieto úlohy úrad plnil s nezmeneným ukazovateľom stavu zamestnancov oproti 

roku 2005. Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 MDPaT SR určilo 

počet funkčných miest úradu na 208.  Z 208 funkčných miest úradu bolo 176 zaradených do štátnej 

sluţby a 32 do výkonu práce vo verejnom záujme. Úrad pre splnenie svojich náročných úloh venoval 

personálnym otázkam  zvýšenú pozornosť.  

 

Stav zamestnancov 

 

Nezmenený stav zamestnancov úradu a nárast nových zloţitých úloh vyţadoval personálne aj 

finančné posilnenie vybraných činností. Po dôkladných analýzach potrieb uskutočnil úrad v roku 

2006 päť organizačných zmien bez nároku na zvýšenie zdrojov zo štátneho rozpočtu, výsledkom 

ktorých bola zmena platových zaradení niektorých vybranných činností, ale aj pokles schváleného 

počtu funkčných miest úradu na 207 a to presunom funkčného miesta aj so zamestnancom na 

MDPaT SR. 

 Priemerný evidenčný stav zamestnancov úradu v roku 2006 bol 186,0. Fyzický stav 

k 31.12.2006 bol 183 zamestnancov, z toho 153 zamestnancov v štátnej sluţbe a 30 zamestnancov 

vo výkone práce vo verejnom záujme. Na úrade pracovalo k 31.12.2006 86 ţien, z toho 15 ţien vo 
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vedúcich funkciách, čo tvorí 17,4 % z celkového počtu ţien a 8,2 % z celkového stavu 

zamestnancov. Jedna zamestnankyňa úradu čerpá materskú dovolenku a dve zamestnankyne sú na 

rodičovskej dovolenke. 

97

86

Muži Ženy

Prehľad obsadenosti jednotlivých odborov úradu k 31.12. 2006 

odbor 
plán zamestnancov 

(bez administratívy) 

skutočný stav 

zamestnancov (bez 

administratívy) 

odbor správy frekvenčného spektra 23 22 

odbor technickej regulácie 7 6 

odbor ekonomickej regulácie 9 9 

odbor trhového dohľadu 3 3 

odbory štátneho dohľadu 104 89 

odbor telekomunikačných a informačných 

technológií 
4 4 

odbor vonkajších vzťahov 3 3 

ostatné zloţky úradu (vedenie, OÚ, odbor 

ekonomiky a správy, odbor kontroly, právny 

odbor, administratíva a pod.) 

54 47 

spolu 207 183 

 

      Úradu sa napriek zvýšeniu platového zaradenia niektorých vybraných činností a uskutočňovaniu 

výberových konaní nepodarilo naplniť plánovaný stav zamestnancov, čo kladlo vyššie poţiadavky na 

činnosť  stávajúcich zamestnancov.  

     V roku 2006 prijal úrad 15 nových zamestnancov, pracovný pomer ukončilo 18 zamestnancov. 

Hlavným problémom v tejto oblasti sú naďalej lepšie platové podmienky v organizáciách 

pôsobiacich v oblasti telekomunikácií, ktoré tak dokáţu získavať odborníkov z nášho úradu. Úrad po 

plánovanej organizačnej zmene bude pokračovať v organizovaní výberových konaní s cieľom 

obsadzovať voľné štátnozamestnanecké miesta a hľadať moţnosti zlepšovania finančného 

ohodnotenia zamestnancov. 
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov úradu k 31.12. 2006 

105

73

5

VŠ ÚSO SŠ

 
Vzdelanostná 

štruktúra  

Počet v r. 

2004 

Počet v r. 

2005 

Počet v r. 

2006 

% stav r. 

2004 

% stav r. 

2005 

% stav r. 

2006 

 vysokoškolské 

vzdelanie    

102 104 105 52,0 55,9 57,4 

 úplné stredoškolské 

vzdelanie  

88 77        73 44,9 41,4 39,9 

 stredoškolské 

vzdelanie  

5 5         5 2,6 2,7 2,7 

základné vzdelanie 1 0 0 0,5 0 0 

 

 

     Úrad v roku 2006 zvýšil podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním oproti roku 2005 o 

1,5 % a nárast zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním oproti roku 2004 predstavuje 5,4 %. 

Úradu sa darí postupne zvyšovať vzdelanostnú štruktúru zamestnancov, čo sa prejavuje na 

skvalitnení plnenia úloh úradu. 

 

Vzdelávanie zamestnancov úradu 

 

 

     Úrad zabezpečoval počas roka 2006 vzdelávanie zamestnancov v súlade s Koncepciou 

vzdelávania zamestnancov úradu, ale musel prihliadať aj na moţnosti dané rozpočtom úradu. Pre 

zabezpečenie týchto aktivít vyuţíval rôzne formy vzdelávania. Úrad pokračoval aj v systéme 

vykazovania uskutočnených vzdelávacích aktivít, čo prinieslo za rok 2006 nasledujúce štatistické 

informácie: 

      Priemerný evidenčný stav zamestnancov úradu v roku 2006 bol 186 zamestnancov z toho 155 

tvorili štátni zamestnanci a 31 zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme. 

     Úradom vynaloţené prostriedky za rok 2006 na poloţke 637.001 školenie, kurzy, semináre, 

porady predstavovali 731 006,- Sk, z toho 93 % bolo vynaloţených na vzdelávanie štátnych 

zamestnancov v celkovej výške 679 633,- Sk, na vzdelávanie ostatných zamestnancov bolo 

vynaloţených 51 373,- Sk. 

      Z uvedených údajov vyplýva, ţe priemerné náklady za rok 2006 na vzdelávanie jedného štátneho 

zamestnanca predstavovali 4 385,-Sk. Priemerné náklady za rok 2006 na vzdelávanie jedného 

zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme predstavovali 1 657,- Sk. 

     Celkový počet dní vzdelávania štátnych zamestnancov bol 2 908,4 a na počet vzdelávaných 

štátnych zamestnancov predstavoval priemer 18,7 dňa na 1 štátneho zamestnanca. Veľký podiel na 

tomto výsledku malo sebavzdelávanie, ktoré predstavovalo v priemere 10 dní na 1 štátneho 

zamestnanca. 

      Celkový počet dní vzdelávania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bol 76,6 dňa  

a na počet vzdelávaných zamestnancov predstavoval  priemer 2,4 dňa. 
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Vzdelávanie zamestnancov úradu za rok 2006 – finančné čerpanie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov za rok 2006 

     TÚ SR v marci 2006 reagoval aj na výzvu na predloţenie projektu spolufinancovaného 

Európskou úniou, zameraného na vzdelávanie štátnych zamestnancov bratislavského kraja v oblasti 

počítačových zručností. Výzvu zverejnilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Úrad 

predloţil projekt a ţiadal poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho 

fondu na vzdelávanie zamestnancov TÚ SR za účelom získania Osvedčenia ECDL Štart. Európsky 

sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, 

rovnakých príleţitostí a investovaním do ľudských zdrojov. Európsky sociálny fond poskytol úradu 

financie na pokrytie 50 % nákladov spojených s preškolením a preskúšaním zamestnancov úradu, 

zvyšných 50 % bolo financovaných zo štátneho rozpočtu.  Na základe schváleného projektu bolo v 

 čase od 22.05. 2006 do 16.11. 2006  preškolených a preskúšaných 74 zamestnancov úradu. Celková 

úspešnosť projektu dosiahla 83,8 %. 

 
Plánované 

prostriedky 

Čerpané 

prostriedky- 

-odbory úradu 

Čerpané 

prostriedky- 

-zabezpečené 

OÚ 

Čerpané 

prostriedky 

celkom 

OÚ    7500   5254   

OTR 105000 86505   

OEaS   31000 37580     

OŠD / spolu s 

krajskými / 
200000 253452 

  

OK    3000   1855   

OP  20000 16395   

OER  25000  9400   

OTIT  10000        0   

OVV     10000   13926   

OMS /vrátane 

vzdelávania 

zamestnancov úradu 

v zmysle  BOZP 

a DAM/ 

    40000      34485 

  

OTD     15000     4200   

OSFS   20000 12568   

Predstavení     95000      93965  

Vzdelávanie v rámci 

EÚ 
    10000 

 
        895 

 

Anglický jazyk    135000    120167  

Prípravná štátna 

služba 
     20000 

 
    16395 

 

Útvar predsedu               0     23964   

spolu   746500   499584    231422 731006 
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     Na základe dosiahnutých výsledkov úrad v roku 2007 pre skvalitnenie vzdelávania plánuje: 

 

-  posilniť oblasť vzdelávania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 

-  pokračovať v zavádzaní systémového prístupu v oblasti vzdelávania aţ po úroveň osobných plánov 

zamestnancov úradu, 

-  zabezpečiť prepojenosť vzdelávacích aktivít v osobných plánoch s úlohami v oblasti vzdelávania 

vyplývajúcimi z písomného pokynu pre účely sluţobného hodnotenia zamestnanca. 

 

     Prioritou vzdelávania tak, ako v roku 2006, bude odborné vzdelávanie, vzdelávanie zamestnancov 

zúčastňujúcich sa na aktivitách súvisiacich s činnosťou EÚ a jazykové vzdelávanie, ale aj 

zabezpečenie vzdelávania k práci s informačnými technológiami s cieľom získať tzv. vodičský 

preukaz (ECDL) v prípade moţnosti získať na tento druh vzdelávania prostriedky Európskeho 

sociálneho fondu aj pre zamestnancov mimo bratislavského kraja. 

 

 

Sociálna oblasť 

 

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

a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme prijatých pre rok 2006. Pre zlepšenie 

pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov úradu naplánoval aktivity, ktoré sa premietli do 

jednotlivých poloţiek sociálneho fondu nasledovne: 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2006.             

 

 Plán v Sk Skutočnosť v Sk Čerpanie v 

% 

plánovaná tvorba 

SF vrátane 

zostatku z roku 

2005 

798 627,15 772 774,15 96,8 

pouţitie fondu 

v roku 2006: 

   

príspevok na 

stravovanie 

388 627,15 356 688,10 91,8 

príspevok na 

regeneráciu 

pracovnej sily 

275 000,00 254 800,00 92,7 

príspevok na 

sociálnu 

výpomoc 

  25 000,00   15 000,00 60,0 

príspevok na 

dopravu 

110 000,00 102 150,00 92,9 

spolu 798 627,15 728 638,10 94,3 
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Mzdová oblasť                  

 

     V mzdovej oblasti úrad dodrţal záväzné limity štátneho rozpočtu, a to tak pre zamestnancov 

štátnej sluţby, ako aj pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výsledky čerpania 

mzdových prostriedkov sú vykázané v ekonomickej časti výročnej správy. 

 

 

 

Organizačná štruktúra Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky platná k 31.12. 2006 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
Sekretariát predsedu úradu Odbor štátneho dohľadu 

Odbor štátneho dohľadu 

Bratislava 

Odbor štátneho dohľadu 

Banská Bystrica 

Odbor štátneho dohľadu 
Košice 

 
Odbor štátneho dohľadu 

Nitra 

Odbor štátneho dohľadu 

Prešov 

Odbor štátneho dohľadu 

Trenčín 

Odbor štátneho dohľadu 

Trnava 

Odbor štátneho dohľadu 

Ţilina 

Odbor správy frekvenčného spektra 
 

 Odbor trhového dohľadu 
 

Odbor ekonomickej regulácie 
 

 

Odbor technickej regulácie 
 

Odbor telekomunikačných  

a informačných technológií                                            

Osobný úrad 
 

Odbor vonkajších vzťahov 
 

Odbor právny 
 

PREDSEDA 
                             

 

 PODPREDSEDA 
 

 

Odbor ekonomiky a správy 
 

 

Odbor mimoriadnych situácií, BOZP 
a DAM 

 

Odbor kontroly 
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6.  Ciele úradu a prehľad ich plnenia  

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

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

elektronických komunikáciách. 

     Medzi najdôleţitejšie úlohy úradu v roku 2006 patrilo pokračovanie vo vykonávaní analýz 

relevantných trhov s cieľom zistiť, či na nich je efektívna súťaţ. TÚ SR túto úlohu postupne plní.  

     TÚ SR hodnotí, ako jednu z najdôleţitejších úloh roku 2006, účasť na Regionálnej 

rádiokomunikačnej konferencii RRC – 06. Konferencia, ktorá sa uskutočnila 15.5. 2006 – 16.6. 2006  

bola zameraná na riešenie problematiky zavádzania digitálneho zemského TV a R vysielania (DVB-

T a T-DAB). Na RRC – 06 boli prideľované frekvencie (kanály a bloky) pre jednotlivé zúčastnené 

krajiny Regiónu 1 podľa rozdelenia ITU (Európa, Afrika, Arabské krajiny a Irán). Slovenská 

republika z tejto konferencie odišla so 100% úspešnosťou – t.z., ţe boli naplnené všetky jej 

poţiadavky, ktoré predloţila v priebehu prípravného plánovacieho procesu na túto konferenciu. 

     Ani v roku 2006 sa nepodarilo vyriešiť otázku oddelenia rozpočtovej kapitoly úradu od 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Telekomunikačný úrad SR je v súčasnosti ešte 

stále financovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Na druhej strane riešenie tejto otázky nie je 

v kompetencii úradu. Podľa príslušného uznesenia Vlády SR by mal byť úrad od roku 2007 

financovaný mimo rozpočtovej kapitoly ministerstva.    
 

 

 

7.  Hodnotenie a analýza vývoja úradu v roku 2006 

 
      Základným predpokladom úspešného zvládnutia úloh je personálne dobudovanie úradu 

podporené moţnosťou vyuţiť sluţby renomovaných poradensko - audítorských spoločností tak, ako 

je to vo väčšine krajín Európskej únie. Úlohu personálneho dobudovania úrad riešil v súlade so 

zákonom o štátnej sluţbe.  

 

 Úrad dlhodobo spolupracuje s Radou v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania 

a retransmisie. Túto spoluprácu hodnotíme pozitívne a preto jej úroveň je potrebné udrţať.  

 Vo všeobecnosti spolupráca s Protimonopolným úradom SR sa zjednodušila vďaka zmluve o 

vzájomnej spolupráci. Oba úrady pravdepodobne cítia potrebu zlepšiť vzájomnú spoluprácu.    

 Vynikajúce hodnotenie si zaslúţi spolupráca s Výskumným ústavom dopravným, a.s. (VÚD), 

ktorá sa týkala prác súvisiacich s vydávaním Vestníka úradu. Predstavitelia VÚD vzorne 

dodrţiavali podmienky zmluvy a vychádzali poţiadavkám úradu v ústrety. Výbornú 

spoluprácu je potrebné udrţať aj v roku 2007. 

 Spolupráca medzi úradom a Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR je štandardná. 

 Úrad hodnotí spoluprácu s Výskumným ústavom spojov pozitívne.  

 Štandardne dobrá splupráca je s členmi ERG a IRG (regulačné agentúry členských štátov EÚ 

a  Bulharska a Rumunska v oblasti elektronických komunikácií). TÚ SR získaval dôleţité 

informácie o riešení aktuálnych regulačných problémov členmi. Dokumenty odporúčacieho 

charakteru, ktoré vydali tieto zdruţenia, boli v mnohom pomôckou pri práci. 

 Spolupráca s Európskou komisiou (EK) je dobrá.  

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

na trh a mimosúdneho riešenia sporov. Spolupráca je bezproblémová. Bezproblémovú 

situáciu je potrebné udrţať. 

 Spolupráca so Slovenským zväzom rádioamatérov (SZR) je dlhodobo výborná.  
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     Telekomunikačný úrad SR má nezastupiteľnú úlohu v oblasti regulácie telekomunikačných 

činností. Jeho prínos pre štát a v konečnom dôsledku i pre občanov je: 

 

a) finančný – úrad prináša do štátneho rozpočtu niekoľkonásobne viac, ako z neho čerpá, 

b) rozhodovací – svojimi rozhodnutiami utvára podmienky na vznik a udrţanie konkurenčného 

prostredia na trhu elektronických koomunikácií. Tieto činnosti vytvárajú tlak na telekomunikačné 

podniky, ktorého výsledkom sú kvalitnejšie sluţby pre občanov za konkurenčné ceny, 

c) represívny – vykonáva štátny dohľad. V prípade, ţe zistí porušenie zákona, ukladá sankcie, 

čím napr. zabraňuje podnikaniu bez príslušného oprávnenia a zniţuje finančné úniky pri 

neplatení úhrad za povolenia a licencie,  

d) nápravný – nariaďuje odstránenia zistených nedostatkov a upustenie od činností, ktoré sú 

v rozpore so zákonom, 

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

mimosúdne riešenie sporov. 

 

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

Telekomunikačného úradu SR na rok 2006“. Priame a nepriame náklady na jednotlivé činnosti 

(odhad v percentách): regulácia a dohľad 70 %, správa frekvenčného spektra 20 %, ostatné 10 %. 

Presné náklady sú kalkulované aj sledované podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé poloţky 

a podpoloţky štátneho rozpočtu a sú súhrnom všetkých nákladov príslušnej poloţky alebo 

podpoloţky. 

     Jednoznačne bude potrebné zmeniť spôsob financovania TÚ SR. V prvom rade úrad musí byť 

financovaný oddelene od rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, aby 

sa vylúčili podozrenia zo závislosti úradu ako regulátora v elektronických komunikáciách na 

tvorcovi národnej politiky pre elektronické komunikácie. Z dôvodu zatraktívnenia práce v úrade pre 

vrcholových odborníkov bude potrebné zmeniť odmeňovanie zamestnancov úradu, napr. vytvorením 

miest strategického významu, na ktorých budú zamestnanci vďaka osobitnému príplatku lepšie 

ohodnotení. 

     V roku 2006 bolo potrebné vypracovať návrh novely zákona o elektronických komunikáciách, 

ktorým dôjde k úprave ustanovení zákona na základe skúseností s jeho aplikáciou v praxi. Úrad aj v 

roku 2006 spolupracoval s rezortným ministerstvom na príprave novely zákona o elektronických 

komunikáciách. Úrad pripravoval a predkladal návrhy na zmeny a doplnenie zákona v záujme 

odstránenia nedostatkov v zákone, ktoré sa prejavili pri jeho uplatňovaní v praxi.      

 

 

8.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov úradu v roku 2006 
 

     Výstupy Telekomunikačného úradu SR sú určené nasledovným skupinám uţívateľov: 

 

a) evidencia poskytovateľov sietí a/alebo služieb a prideľovanie čísel (cca 5 %) - poskytovatelia 

elektronických komunikačných sietí a/alebo sluţieb. 

 

b) vydávanie povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení (cca 40 %) – fyzické a právnické 

osoby 

 

Sú to: - drţitelia individuálnych povolení, 

          - drţitelia typových povolení, 

          - drţitelia osobitných povolení, 

          - drţitelia amatérskych povolení. 
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c) vydávanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti (cca 4 %) – 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 I,  

- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby II,  

- všeobecné osvedčenie operátora námornej pohyblivej sluţby,  

- obmedzené osvedčenie operátora námornej pohyblivej sluţby,  

- všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú sluţbu,  

- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú sluţbu,  

- osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu,  

- osvedčenie operátora amatérskych staníc.  

                                                                                     

 

d) štátny dohľad (cca 50 %) – dohľad nad elektronickými komunikáciami (podniky, distribútori, 

uţívatelia). 

 

Dohľad sa uskutočňuje: 

 

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

elektronických komunikáciách, rozhodnutiami a opatreniami úradu na poskytovanie sietí, 

sluţieb alebo sietí a sluţieb, 

 kontrolou dodrţiavania podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré 

môţu byť zdrojom elektromagetického rušenia, na trh a do prevádzky, 

 kontrolou technického stavu telekomunikačných zariadení, sietí a vedení, 

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

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

komunikáciách, 

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

a zariadení. 

 

 

e) mimosúdne riešenie sporov (cca 0,9 %) - koncoví uţívatelia (spory týkajúce sa správnosti úhrady 

a kvality verejnej sluţby najmä pri poskytovaní univerzálnej sluţby, o ktorých sa uskutočnilo 

reklamačné konanie a uţívateľ nie je so spôsobom vybavenia spokojný). 
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f) riešenie sporov medzi podnikmi (cca 0,1 %) – podniky, ktoré sa nemôţu dohodnúť na 

podmienkach prístupu, prepojenia a spoločného umiestnenia a pouţívania zariadení. 

 

 

V Bratislave, 25. apríla 2007. 


