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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 

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. účtu: 7000136022/8180 

 

Členovia vedenia organizácie: 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. Vincent Handţák - riaditeľ odboru 

štátneho dohľadu Košice.   

 

Hlavné činnosti v roku 2004 
 

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

regulácie telekomunikačných činností, zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti telekomunikácií na 

úrovni regulačných orgánov, spolupráca s Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti rozhlasového a 

televízneho vysielania a retransmisie, štátny dohľad v telekomunikáciách a ukladanie sankcií.  

 

      

2.  Poslanie úradu a jeho strednodobý výhľad 
 

Poslanie úradu v roku 2004 
 

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

súťaţ, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, ochrana záujmov koncových uţívateľov, mimosúdne rieenie 

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. 

 
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 

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 štátoch  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, 

i) určuje úhrady,  

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. 

 

 

 

Strednodobý výhľad   
 

     Od 1. januára 2004 je platný a účinný zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, ktorým je 

na Slovensku implementovaný nový regulačný rámec EÚ v oblasti elektronických komunikácií. Úradu 

z tohoto zákona vyplýva mnoţstvo nových povinností.  

     Dňa 8. apríla 2005 úrad vyhlásil výberové konanie na prevádzkovateľov verejných bezdrôtových 

prístupových telekomunikačných sietí FWA (Fixed Wireless Access) typu P-MP (Point-Multipoint) v pásme 

3,5 GHz.  

     V priebehu roku 2005 úrad skoordinuje frekvencie na začatie pravidelného vysielania digitálneho 

pozemského televízneho vysielania (DVB-T). V roku 2006 budú na medzinárodnej konferencii definitívne 

určené frekvencie pre Slovenskú republiku.  

     Počas roku 2005 úrad bude pokračovať v analýzach relevantných trhov s cieľom zistiť, či je na nich 

efektívna súťaţ. V prípade neexistencie efektívnej súťaţe rozhodnutím určí významný podnik a uloţí mu 

povinnosti, ktorých cieľom sú podpora efektívnej súťaţe a rozvoj vnútorného trhu. 

     V priebehu roku 2005 by mali podniky poskytujúce verejnú telefónnu sluţbu zabezpečiť tam, kde je to 

technicky moţné, vrátane mobilných sluţieb, aby si kaţdý uţívateľ, ktorý o to poţiada, mohol ponechať svoje 

telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho sluţbu.  

     Po zrealizovaní prepojenia verejných sietí si uţívatelia budú môcť vybrať sluţby ktoréhokoľvek 

prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne sluţby. 

     Po nadobudnutí právoplatnosti a účinnosti rozhodnutia úradu bude Slovak Telecom ako významný podnik 

povinný uvoľniť prístup k účastnícemu vedeniu, ktoré bude na základe zmluvných podmienok k dispozícii 

konkurencii. 

     V roku 2005 bude potrebné vypracovať návrh novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorým 

dôjde k úprave ustanovení zákona podľa návrhov a pripomienok Európskej komisie a na základe skúseností 

s jeho aplikáciou v praxi. Úrad od konca roku 2004 spolupracuje s rezorným ministerstvom na príprave 

novely zákona o elektronických komunikáciách. Táto spolupráca bude trvať i v roku 2005. Úrad pripraví a 

bude predkladať návrhy na zmeny a doplnenie zákona v záujme odstránenia nedostatkov v zákone, ktoré sa 

prejavili pri jeho uplatňovaní v praxi.  
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     Základným predpokladom úspešného zvládnutia týchto úloh je personálne dobudovanie úradu 

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

väčšine krajín Európskej únie. Splnenie tejto úlohy nebude jednoduché, pretoţe odborníkov s odbornými a 

jazykovými znalosťami nie je moţné  pri súčasnom spôsobe odmeňovania a postavení úradu primerane 

finančne ohodnotiť.  

     Pretrvávajúcim zámerom úradu je, aby bol úrad financovaný oddelene od rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, 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 2004 

 
     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. 

     Telekomunikačný úrad SR rozhodnutím určil relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií na 

základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov. Úrad určí rozhodnutím zoznam 

relevantných trhov, ktoré uverejnil vo vestníku a vyhlásil v Zbierke zákonov SR uverejnením oznámenia 

úradu o jeho vydaní. Po určení relevantných trhov začal analýzu relevantných trhov s cieľom zistiť, či na nich 

je efektívna súťaţ. Vzhľadom na situáciu v oblasti poskytovania sluţieb prostredníctvom pevných sietí a svoje 

kapacitné moţnosti sa úrad sústredil na analýzu trhov, ktoré súvisia so sluţbami poskytovanými 

prostredníctvom pevnej siete. 

     V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania v zmysle národnej politiky pre elektronické komunikácie 

vytvoril podmienky na realizáciu uvádzacích projektov DVB-T v Bratislave, Banskej Bystrici a Zvolene, v 

Košiciach a Prešove. TÚ SR dokončil koordináciu frekvencií pre pilotné projekty, vypísal výberové konanie 

a úspešným uchádzačom udelil povolenie (lokality Banská Bystrica a Zvolen, Košice a Prešov). Výberové 

konanie pre lokalitu Bratislava bolo dokončené začiatkom apríla 2005. 

     Ďalšími dôleţitými úlohami v roku 2004 bolo zverejnenie plánu vyuţitia frekvenčného spektra, spolupráca 

s rezortným ministerstvom na návrhu vyhlášky o univerzálnej sluţbe a príprava a vydanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

     

TÚ SR vydal v roku 2004 tieto všeobecne záväzné právne predpisy: 

 
OPATRENIE Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. O - 1/2004, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných  rádiových zariadení, 

o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky 

OPATRENIE Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. O - 2/2004 – ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o stanovovaní uhrad za frekvencie 

OPATRENIE Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 19. apríla 2004 č. O – 3/2004, ktorým sa 

ustanovuje sadzobník úhrad za pouţívanie čísel 

OPATRENIE Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 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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OPATRENIE Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 22. apríla 2004 č. O – 5/2004, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o kvalitatívnych ukazovateľoch a cieľových hodnotách vrátane podrobností o forme, 

rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia informácií 

OPATRENIE Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky  zo 14. júla 2004, č. O - 6/2004, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o podmienkach podmieneného prístupu k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu 

OPATRENIE Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo dňa 16. decembra 2004, č. O - 7/2004, 

ktorým sa  ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla  

OPATRENIE Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo dňa 16. decembra 2004, č. O - 8/2004, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopnosti verejných sietí, verejných sluţieb 

alebo verejných sietí a verejných sluţieb  

 
 

 

 

Oblasť ekonomickej regulácie telekomunikačných činností: 
 

     V súvislosti s účinnosťou zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách je moţné 

činnosť odboru ekonomickej regulácie rozdeliť na dva základné okruhy: 

 

1. realizácia analýz relevantných trhov podľa § 16 zákona a s tým súvisiace činnosti, 

2. riešenie sporov prístupu, prepojenia a spoločného pouţívania zariadení  v zmysle § 75 zákona. 

 

Analýza relevantných trhov 
Stála činnosť. 

 

     Vo Vestníku TÚ SR č.1 z 5. februára 2004 bolo uverejnené rozhodnutie úradu z 28. januára 2004, 

ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov v zmysle § 76 ods. 7 zákona. Vydanie tohto 

rozhodnutia bolo oznámené v Zbierke zákonov č. 57/2004 zo dňa 12.2. 2004. Rozhodnutie obsahuje 

zoznam relevantných trhov, ktoré má úrad povinnosť podrobiť analýze podľa trinástich zákonom 

stanovených kritérií. Úrad určil relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií na základe 

Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov. Rozhodnutie TÚ SR obsahuje 7 

maloobchodných a 11 veľkoobchodných trhov. 

     TÚ SR následne začal analýzu vybraných relevantných trhov, pričom sa zameral na tie trhy, ktoré 

sú z hľadiska vytvorenia konkurenčného prostredia v oblasti pevnej hlasovej sluţby prioritné a to trh 

zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení (veľkoobchodný trh č.1), trh 

ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení 

(veľkoobchodný trh č. 2) a trh veľkoobchodného uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu 

(veľkoobchodný trh č. 4). 

     Analýzy všetkých troch trhov boli zverejnené na stránke úradu dňa 30. júna 2004, pričom úrad 

stanovil tridsaťdňovú lehotu na pripomienkovanie týchto analýz. V rámci tejto lehoty úrad 

absolvoval jedno stretnutie so zástupcami Európskej komisie (EK) s cieľom jednak oboznámiť EK 

s aktuálnou situáciou v oblasti analýz relevantných trhov ako aj získať stanoviská EK k vybraným 

problémom. 

     Úrad zároveň v súlade s § 8 ods.1 písm. b) zákona oslovil Potimonopolný úrad Slovenskej 

republiky. V rámci pripomienkovania boli úradu predloţené iba pripomienky spoločnosti Slovak 

Telecom, a.s.. Po uplynutí tridsaťdňovej lehoty na konzultácie sa úrad vysporiadal so stanoviskami 

spoločnosti Slovak Telecom, a.s. a výsledné analýzy spolu so stanoviskom Protimonopolného úradu 

SR predloţil EK na vyjadrenie (tzv. notifikácia). EK má na vyjadrenie jeden mesiac. EK zverejnila 

svoje stanoviská a pripomienky v druhej polovici novembra resp. začiatkom decembra 

(veľkoobchodný trh č. 4).  
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     Na základe pripomienok EK začal úrad správne konania voči spoločnosti  Slovak Telecom, a.s. 

vo veci určenia tejto spoločnosti za významný podnik a uloţenia primeraných povinností. 

Rozhodnutia boli vydané koncom februára a začiatkom marca 2005. 

     Rovnaký proces analýz a národných konzultácií prebehol aj v súvislosti s trhom ukončenia 

volania v jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach, kde úrad na základe analýzy dospel 

k záveru, ţe významnými podnikmi na tomto trhu sú spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. a Orange 

Slovensko, a.s.. Správne konania vo veci určenia týchto spoločností za významné podniky začali 

začiatkom marca 2005. 

 

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

     V oblasti riešenia sporov prístupu, prepojenia a spoločného pouţívania zariadení TÚ SR riešil 

spor týkajúci sa prepojenia pevných telefónnych sietí spoločnosti Slovak Telecom, a.s. 

a alternatívnych operátorov. TÚ SR v polovici februára vyzval spoločnosti, aby začali rokovania 

o prepojení sietí. Vzhľadom na to, ţe v krátkej dobe nedošlo k prepojeniu sietí, úrad vstúpil do 

prebiehajúcich rokovaní medzi operátormi. Prvé rokovania sa konali s kaţdým operátorom zvlášť 

a následne sa konali rokovania medzi alternatívnym operátorom a Slovak Telecomom za účasti TÚ 

SR. Počas rokovaní bolo dohodnutých niekoľko kompromisných riešení, ale napriek tomu dohody 

podpísané neboli a preto úrad z vlastného podnetu začal správne konanie vo veci určenia podrobných 

technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny alebo podielu na 

výnosoch za prepojenie. Úrad rozhodnutím z 18. júna uloţil spoločnosti Slovak Telecom, a. s. (ST) 

dať do súladu terminológiu pouţitú v návrhu zmluvy o prepojení, ktorý spol. ST predloţila úradu 

dňa 2.1.2003 a upraviť návrh zmluvy podľa technických a prevádzkových podmienok prepojenia 

a metodiky výpočtu ceny za prepojenie určených úradom a to v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. Spoločnosti eTel Slovensko s.r.o., GTS Slovakia s.r.o. a Slovak 

Telecom voči tomuto rozhodnutiu resp. voči jeho vybraným častiam podali opravný prostriedok – 

rozklad, o ktorom rozhodoval správny orgán 2. stupňa, ktorým je predseda TÚ SR. Predseda úradu 

rozhodnutím z 28. septembra 2004 definitívne určil podrobné technické a prevádzkové podmienky 

prepojenia sietí a metodiky výpočtu ceny. Rozhodnutie predsedu je konečné. Účastníkmi konania 

boli spoločnosti Dial Telecom, a.s., eTel Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia 

s.r.o. a Slovak Telecom, a.s.. ST podal na Najvyšší súd SR ţalobu proti rozhodnutiu a poţiadal o 

odklad účinnosti rozhodnutia aţ do rozhodnutia súdu o ţalobe. Súd vyhovel ST a uznesením povolil 

odklad vykonateľnosti právoplatného rozhodnutia úradu. 

     TÚ SR okrem vyššie uvedeného riešil spor týkajúci sa prístupu medzi spoločnosťou Slovak 

Telecom, a.s. a spoločnosťou Nextra, s.r.o., konkrétne vo veci poplatkov pri prechode z prístupu 

ISDN PRA na ISP Dial Up Access. Uvedené spoločnosti sa na základe vstúpenia úradu do tohto 

sporu nakoniec dohodli. 

     Ďalším sporom bol spor medzi spoločnosťou Slovak Telecom, a.s. a spoločnosťou UPC 

Slovensko, a.s., predmetom ktorého boli ceny za pouţívanie káblovodov vo vlastníctve spoločnosti 

Slovak Telecom, a.s.. Tento spor bol vyriešený. Začiatkom apríla 2005 spoločnosť UPC Slovensko, 

a.s. oznámila úradu, ţe uzavrelu zmluvu so spoločnosťou Slovak Telecom, a.s. a berie svoje podanie 

v plnom rosahu späť. 

     Dňa 30. júla 2004 vydal OER predbeţné opatrenie (č. 434/14/2004), ktorým spoločnosti Slovak 

Telecom, a.s. uloţil zdrţať sa zmeny tarify sprostredkovania prístupu do siete internet a prístupu do 

verejných dátových sietí  prostredníctvom čísel 019XY.  Dôvodom na vydanie tohto predbeţného 

opatrenia bola skutočnosť, ţe zmenou tarifikácie by podľa zistení úradu došlo k zvýšeniu ceny pri 

zhruba 80% pripojení do siete internet realizovaných prostredníctvom prístupových čísel z mnoţiny 

019xy. Predbeţné opatrenie nadobudlo právoplatnosť 30. júla 2004. Slovak Telecom podal opravný 

prostriedok – rozklad. 
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Oblasť technickej regulácie telekomunikačných činností: 
 

     Hlavnou úlohou v oblasti technickej regulácie v roku 2004 bolo zabezpečiť vykonanie ustanovení 

zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách týkajúcich sa implementácie nového 

regulačného rámca pre elektronické komunikácie, najmä prechod z udeľovania individuálnych 

licencií na systém všeobecných povolení na poskytovanie elektronických komunikačných sietí 

a sluţieb. S uvedenou úlohou súvisela najmä príprava a vydanie všeobecného povolenia č. 1/2004 

a vydanie rozhodnutí o zmene práv a povinností vyplývajúcich z licencií. 

 

     Ku koncu roku 2004 úrad evidoval nasledovné počty podnikov, ktoré si splnili oznamovaciu 

povinnosť podľa všeobecného povolenia č. 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných 

sietí a elektronických komunikačných sluţieb, včítane bývalých drţiteľov licencií, ktoré sa podľa 

prechodných ustanovení zákona povaţujú za splnenie si oznamovacej povinnosti podľa  

všeobecného povolenia: 

 

Druh siete/služby Počet oprávnených podnikov 

Internet 211 

VoIP 81 

Prenos dát 101 

Pevné verejné telekomunikačné siete 81 

Rádiové siete 71 

Prenájom okruhov 53 

MMDS/MVDS 16/1 

R a TV vysielače 5 

UMTS 2 

Verejná telefónna sluţba 39 

FWA 26 GHz 2 

GSM 2 

Audiotex 8 

 

Poznámka: v tabuľke nie sú podniky, ktoré sluţby a/alebo siete poskytujú ale sú oslobodené od 

oznamovacej poviinosti. Od oznamovacej povinnosti sú oslobodené podniky, ktoré majú menej ako 

200 účastníkov a obrat niţší ako 2 mil. Sk. 

 

 

Vydané rozhodnutia 

 

     Úrad v súlade s prechodnými ustanoveniami zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických 

komunikáciách vydal v zákonom stanovenj lehote, t.j. do konca septembra 138 rozhodnutí o zmene 

práv a povinností vyplývajúcich z licencií, ktoré sa povaţujú za všeobecné povolenie a splnenie 

oznamovacej povinnosti. 

     Úrad 25. novembra 2004 vydal prvostupňové rozhodnutie vo veci zrušenia povinnosti poskytovať 

verejnú telegrafnú a verejnú ďalekopisnú sluţbu spoločnosťou Slovak Telecom, a. s. Návrh 

spoločnosti Slovak Telecom, a. s.  na zrušenie povinnosti poskytovať verejnú telegrafnú a verejnú 

ďalekopisnú sluţbu úrad zamietol. Slovak Telecom, a.s. podal opravný prostriedok – rozklad. 

     Úrad 16. februára 2004 vydal prvostupňové rozhodnutie vo veci odstránenia núteného spájania 

poskytovania verejnej telekomunikačnej sluţby ST DSL (prístup k širokopásmovým sluţbám 
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pomocou technológie ADSL pri pouţití metalického prístupového média) s poskytovaním verejnej 

telefónnej sluţby alebo verejnej telekomunikačnej sluţby ISDN pre podnik Slovak Telekom, a.s. 

(ST). ST podal v zákonnej lehote opravný prostriedok – rozklad, o ktorom rozhodoval predseda TÚ 

SR, ako správny orgán 2. stupňa. Predseda úradu v podstate potvrdil rozhodnutie úradu. ST podal na 

Najvyšší súd SR ţalobu proti rozhodnutiu a poţiadal o odklad účinnosti rozhodnutia aţ do 

rozhodnutia súdu o ţalobe. Súd vyhovel ST a uznesením povolil odklad vykonateľnosti 

právoplatného rozhodnutia úradu. 

     V mesiacoch február, marec a apríl 2004 boli na úrad doručené návrhy spoločností GlobalTel 

s.r.o., Nextra s.r.o. a  eTel Slovensko s.r.o., aby úrad v súlade so zákonom vstúpil do rokovania 

o uzatváraní zmlúv o prístupe „ISP DialUp Access“ a „Voice Plus“ medzi uvedenými spoločnosťami 

a spoločnosťou Slovak Telecom, a.s. Uvedené spoločnosti ďalej navrhli, aby úrad preskúmal 

podmienky navrhovaných zmlúv a ţiadali, aby v prípade nedostatkov úrad uloţil opatrenie. 

Spoločnosť ST, a.s. svojim listom z polovice marca informovala úrad o akceptovaní niektorých 

pripomienok dotknutých poskytovateľov a ich zapracovaní do návrhu „Zmluvy o poskytovaní Voice 

Plus“. Na základe návrhov a pripomienok uvedených spoločností úrad vstúpil do rokovaní 

o uzatváraní predmetných zmlúv a začal posudzovať navrhované zmluvné podmienky ako aj 

pripomienky a výhrady dotknutých podnikov z hľadiska moţného obmedzovania súťaţe na 

relevantnom trhu, poškodzovania iného podniku alebo uţívateľa. Spoločnosť ST, a.s začiatkom mája 

zaslala svoje stanovisko k zaslaným návrhom. Úrad po dôkladnom preštudovaní všetkých stanovísk 

a návrhov zmlúv zistil nedostatky v niektorých častiach návrhov zmlúv „Zmluva o  ISP DialUp 

Access“ a „Zmluva o poskytovaní Voice Plus“, ktoré boli účastníkmi konania predloţené úradu 

a o ktorých účastníci konania viedli neúspešné rokovania a teda sú naplnené zákonné predpoklady 

pre uloţenie opatrenia podľa § 75 ods. 2 zákona. TÚ SR následne začal z vlastného podnetu správne 

konanie. Úrad posúdil všetky podklady, podnety a pripomienky účastníkov konania ako aj 

predloţené obchodné podmienky ISP DialUp Access a Voice Plus a 31. júla 2004 vydal rozhodnutie 

vo veci. Slovak Telecom, a.s. podal opravný prostriedok – rozklad. 

      
 

 

Oblasť správy čísiel 
 

Stála činnosť. 

      

     Telekomunikačný úrad SR prijal v sledovanom období 67 ţiadostí o pridelenie, zmenu, 

predĺţenie platnosti alebo vrátenie čísel a vydal 62 rozhodnutí o pridelení čísla. V súlade s platnou 

legislatívou úrad aktualizoval a zverejnil Číslovací plán a vydal opatrenia Telekomunikačného úradu 

spojené so správou číslovacieho plánu. 

 

Prehľad vydaných rozhodnutí o pridelení čísel: 

    

číselná 

množina 

poskytovaná služba počet 

rozhodnutí 

819 prístup na internet- spoplatnenie cez 

poskytovateľa 

1 

602 hlas cez internet - prístupový kód 8 

986 audiotex 3 

800 volanie na účet volaného (free phone) 8 

16xxx regionálne sluţby všeobecne prospešného 

charakteru 

7 

019xx prístup na internet a do dátových sietí 3 
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018xxx celoštátne sluţby všeobecne prospešného 

charakteru 

4 

DNIC identifikačný kód dátovej siete podľa ITU-T 

X.121 

1 

subscrib účastnícke čísla 2 

09xx mobilné verejné siete 5 

850, 890,900 sluţby so zvýšenou tarifou 9 

650 VOIP účastnícke čísla 2 

CSC výber prevádzkovateľa siete 1 

12xxx interaktívne sluţby prevádzkovateľov sietí 3 

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

708 

3 

806, 809 hlasová informácia 1 

69xxxxxxx VOIP- testovacie účely 1 

spolu  62 

 

 
 

 

Oblasť správy frekvenčného spektra 
      

     Činnosti v oblasti správy frekvenčného spektra patria medzi stále. 

 

Harmonizácia využívania frekvenčného spektra bola zameraná na aplikáciu podmienok 

rozhodnutí ECC (Electronics Communications Committee) do národnej tabuľky frekvenčného 

spektra. Za tým účelom bola vykonaná revízia prijatých rozhodnutí ECC a ich implementácie do 

regulačných pravidiel.  

 

Spolupráca so správami spojov susedných štátov bola zameraná na  prípravu  podkladov pre 

regionálnu rádiokomunikačnú konferenciu RRC – 04, ktorá sa konala v uplynulom roku v Ţeneve so 

zámerom na prípravu preplánovania plánu Stockholm 61. Rokovania so susednými administráciami 

boli zamerané na upresňovanie technických parametrov analógových TV vysielačov, ktoré budú 

v rámci preplánovania Stockholm 61 preplánované na digitálne vysielanie. Úrad venoval veľké úsilie 

aj rokovaniam smerujúcim k spusteniu pilotných projektov zemského digitálneho televízneho 

vysielania DVB – T v roku 2004 na Slovensku v lokalitách Bratislava, Banská Bystrica a Košice. 

 

Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti 

 

 

Druh osvedčenia počet 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby 51 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivejsluţby I 16 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby II 76 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty 58 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú sluţbu 3 

Obmedzené osvedčnie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú sluţbu 61 

Osvedčenie operátora amatérskych staníc 40 

 

 



 11 

Požiadavky na pridelenie frekvencií:  

 

     V priebehu roka bolo vybavených 452 medzinárodných koordinačných poţiadaviek frekvencií, 

ktoré predloţili susediace zahraničné administrácie, naopak úrad do zahraničia predloţil 492 

koordinačných poţiadaviek. Na poţiadanie boli taktieţ operatívne vybavované medzirezortné 

koordinácie, ktorých bolo v priebehu minulého roku vybavených 11, ako aj poţiadavky na MZV SR 

na pridelenie frekvencií pre ochranu zahraničných politických predstaviteľov. Celkový prehľad  

o povoľovaní prevádzkovania rádiových zariadení  je v tabuľke. 

 

Prehľad  povolení na prevádzku rádiových zariadení 

 

 

Rádiokomunikačná služba Počet povolení za 

rok 2004 

Vyd.  Zruš.  Zmena 

Pozemná pohyblivá s individuálnym prídelom frekvencie 350 82 143 

Pozemná pohyblivá na spoločných frekvenciách 

 

107 38 10 

Mobilné rádiotelefóne siete – základňové stanice  GSM 900 

                                                                            

490 19 20 

GSM 1800 

 

182 - 22 

Lietadlové stanice 59 40 24 

Lodné stanice 39 8 15 

Amatérske stanice 32 6 50 

Amatérske klubové stanice 2 - 18 

Pevná – rádioreléové spoje bod - bod 1058 172 303 

Pevná – bod - multibod 9 - - 

Rozhlasová - rozhlas 47 5 - 

Rozhlasová - televízia 68 4 - 

Retransmisia - MMDS 11 - - 

Satelitná pevná 17 12 - 

Osobitné povolenia 13 - 
 - 

 

 

Všeobecné povolenia 

 

TÚ SR vydal v roku 2004 tieto všeobecné povolenia: 

 

- na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou uţívateľských terminálov 

satelitnej sluţby (SUT), ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch umiestnených na 

geostacionárnej dráhe, 
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- na prevádzku vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou mobilných pozemských staníc 

druţicovej sluţby,  pracujúcich v systéme IRIDIUM, 

- na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na 

princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN) v pásme 5150 – 5350 MHz, 

- na prevádzkovanie nešpecifikovaných  rádiových zariadení malého výkonu, ktoré pracujú vo 

vybraných úsekoch frekvenčného pásma 868 – 870 MHz. Aplikuje rozhodnutie CEPT -  

ERC/DEC/(01)04 o harmonizovaných frekvenciách, technických charakteristikách a vyňatí 

z individuálneho povoľovania  nešpecifikovaných zariadení malého dosahu, 

- na prevádzkovanie rádiových zariadení malého výkonu pre poplachové hlásenie, ktoré pracujú  vo 

vybraných úsekoch frekvenčného pásma 868 – 870 MHz. Aplikuje rozhodnutia CEPT 

ERC/DEC/(01)09 o harmonizovaných frekvenciách, technických charakteristikách a vyňatí 

z individuálneho povoľovania nešpecifikovaných zariadení malého dosahu a ERC/DEC/(97)06 o 

harmonizovanom frekvenčnom pásme pre systémy sociálneho alarmu, 

- na prevádzkovanie rádiových zariadení malého výkonu pre vyhľadávanie obetí zasypaných 

v lavínach, ktoré pracujú na frekvencii 457 kHz, 

- na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na 

princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN) v pásme 5470 – 5725 MHz, 

- na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou uţívateľských  terminálov 

satelitnej sluţby (VSAT), ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch umiestnených na 

geostacionárnej dráhe. 

 

Návrhy všeobecných povolení na pripomienkovanie: 

 

- na prevádzkovanie telemetrických rádiových zariadení prevádzkovaných na vyhradených 

frekvenciách 448,070 MHz a 448,170 MHz, 

- na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom, ktoré pracujú s rámovou 

anténou a sú určené na rôzne induktívne aplikácie. 

 

 

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. 

 

Apríl – Vestník č. 4/2004 z 30. apríla 2004, Národná obroda 

 

1. Výzva na predloţenie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie na pozemské 

digitálne vysielanie  

- TV kanál 50 Bratislava 

- TV kanál 59 Banská Bystrica a Zvolen 

- TV kanál 44 Košice a Prešov 

 

2. Výzva na predloţenie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencií na zriadenie a 

prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete (FWA) vo 

frekvenčnom pásme 3410 - 3600 MHz 
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Jún – Vestník TÚ SR č. 5 z 23. júna 2004, Národná obroda 

 

1. Zrušenie výzvy zo 16. apríla 2004 na predloţenie ponúk do výberového konania (TV kanál 

50). 

 

November – Vestník TÚ SR č. 7/2004 z 5. novembra 2004 

 

1. Výzva 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 Široké, okres Prešov 

- v obci Zboj, okres Snina 

- v meste Zvolen 

- v meste Ţiar nad Hronom 

2. Výzva na predloţenie ponúk do výberového konania o pridelenie frekvencie (TV kanál 66) na 

pozemské digitálne vysielanie v meste Bratislava, ktoré je časťou pilotného projektu 

zavádzania pozemského digitálneho vysielania na Slovensku 

3. Zrušenie výberového konania (FWA) 

 

 

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. 
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Oblasť štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami 
 

 

Oblasť telekomunikácíí 
 

     TÚ SR v závere roka preveril všeobecné podmienky a reklamačný poriadok najväčších poskytovateľov 

internetu. Cieľom preverovania bolo zistiť, či práva a povinnosti účastníka a podniku uvedené vo 

všeobecných podmienkach poskytovania sluţby a v reklamačnom poriadku sú v súlade so zákonom 

o elektronických komunikáciách. Úrad zistil nedostatky a podnikom uloţil vykonať nápravu v lehote do 60 

dní. 

 

Kontroly dodržiavanie podmienok a povinností všeobecného povolenia  
 

     Telekomunikačný úrad SR vykonával v roku 2004 kontrolu plnenia povinností a podmienok určených vo 

všeobecnom povolení na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných 

sluţieb, oznamovacia povinnosť. 
 

Počet 187    

Závady   47        
  
 
 

Kontroly dodržiavania podmienok  prevádzkovania verejných telefónnych automatov 

     V roku 2004 boli stálou činnosťou kontroly zamerané na prevádzkyschopnosť verejných telefónnych 

automatov. 

Počet 3 045 

Závady    236 
  

Najčastejšie závady: nefunkčný telefónny automat, obmedzenie volaní do zahraničnej a mobilnej siete bez 

označenia, neoznačený vlastník a chýbajúce telefónne číslo, slabá regulácia hlasitosti, upchatý mincovod, 

nedostatočná čistota... 
 

Kontroly dodržiavania podmienok a povinností stanovených zákonom o elektronických komunikáciách  
  

Úrad v sledovanom období vykonával kontrolu plnenia povinností a podmienok ustanovených zákonom 

o elektronických komunikáciách, sprostredkovanie prístupu do siete internet. 
 

Počet 50 

Závady   1 

 
 

Pokuty za nedodržanie podmienok pri poskytovaní prístupu do siete internet  

 

Vydané rozhodnutia 14 

Počet uloţených pokút   4 

Celková výška uloţených pokút 1 505 000,- Sk 

 

 

Podané rozklady 

 

Vybavené rozklady 21 

Počet uloţených pokút   2 

Celková výška uloţených pokút 15 000,- Sk 
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     Jedným rozhodnutím predseda TÚ SR rozkladu nevyhovel z dôvodu oneskoreného podania a 

neoddôvodnenia obnovy konania a rozhodnutie o uloţení pokuty za porušenie zákona vo výške 10 tis. Sk 

potvrdil. V jednom rozkladovom konaní predseda napadnuté rozhodnutie zmenil, zníţil pokutu za porušenie 

podmienok všeobecného povolenia na 5 tis. Sk. V ostatných prípadoch konania zastavil, lebo konania vo veci 

poškodenia zariadení uţ nie sú v kompetencii úradu a tak ich nie je potrebné dokončiť. 

 

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

 

     Zo zaevidovaných podaní mimosúdnych riešení sporov úrad konštatuje, ţe uţívatelia často 

nepoznajú všeobecné podmienky a tarifu podnikov, ktorých sluţby vyuţívajú. Koncoví uţívatelia nie 

sú dostatočne informovaní o moţnosti mimosúdneho riešenia sporov a nepoznajú kompetencie úradu 

v tomto smere, a to aj napriek tomu, ţe úrad prostredníctvom svojej internetovej prezentácie 

a prostredníctvom tlače informuje o svojich kompetenciách a postupe pri mimosúdnom riešení 

sporov. Uţívatelia zasielajú podania formou sťaţnosti na podnik a ţiadosti o pomoc, lebo nesprávne 

vnímajú úrad ako riadiaci orgán alebo „generálne riaditeľstvo“ podnikov. 
 

Mimosúdne riešenie sporu  49  

Dosiahnutie zhody o predmete sporu 12 

Z toho správnosť úhrady 10 

… kvalita poskytovaných sluţieb 2 

Nedosiahnutie zhody 22 

Z toho správnosť úhrady 17 

... kvalita poskytovaných sluţieb 5 

 

 

Kontroly telekomunikačných zariadení uvádzaných na trh (trhový dohľad) 

 

Počet skontrolovaných subjektov 136 

Počet skontrolovaných zariadení 1381 

Z toho koncových telekomunikačných zariadení 1197 

… rádiových zariadení 175 

… zariadení, ktoré môţu byť zdrojom 

elektromagnetického rušenia 

9 

Závady 565 

Počet uloţených pokút 0 

 

Oblasť rádiokomunikácií 
 

     TÚ SR v roku 2004 riešil porušenie ustanovení rádiokomunikačného poriadku piatimi slovenskými loďami 

od dvoch majiteľov, ktoré počas plavby na území Rakúska nepouţívali alebo pouţívali nesprávny ATIS kód. 

     V prvom, druhom a treťom štvrťroku 2004 úrad vykonal kontrolné merania sietí EureTel a Orange 

zamerané na dodrţiavanie maximálne prípustných hodnôt miery výpadku hovorov a straty hovorov zahltením. 

U ţiadnej kontrolovanej siete neboli stanovené hodnoty prekročené. Hodnoty boli stanovené v licenciách, 

ktoré sú v zmysle zákona povaţované za všeobecné povolenie a splnenie oznamovacej povinnosti. Úrad 

podmienky licencií v septembri 2004 zosúladil s novým zákonom a preto uţ podobné merania nerobí.  
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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 54 

Vybavené hlásenia 54 
  
   

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 („káblová 

TV“). Medzi príčiny rušenia alebo nekvalitného príjmu patrili aj porucha prijímača, nízka úroveň 

prijímaného signálu, odrazy, zatienený príjem. V 56 prípadoch rušenie  zaniklo ešte pred ukončením 

vyšetrovania. 
  

Počet prijatých hlásení 261 

Vybavené – rozhlas AM/FM 24/10 

Vybavené – TV pásmo I/II 6/2 

Vybavené – TV pásmo III 92 

Vybavené – TV pásmo IV/V 49/40 

Vybavené – iné rušenie 29 

Počet príkazov na odstránenie závady rozhlas/TV 10/48 

Počet uloţených pokút 0 

Výška uloţenej pokuty 0 

   

Kontrolné merania rozhlasových vysielačov 

 

Prijaté poţiadavky 47 

Vybavené poţiadavky 40 

  

Kontrolné merania televíznych vysielačov 

 

Prijaté poţiadavky 56 

Vybavené poţiadavky 16 

  

Štátny dohľad – pozemná a amatérska služba 

 

Kontroly prevádzky a distribúcie 225 

Počet kontrolovaných rádiostaníc 2 355 

Počet zistených závad 83 
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Kontrola rozhlasových a televíznych vysielačov 

 

Počet kontrolovaných staníc - rozhlas 63 

Počet kontrolovaných staníc - televízia 46 

Počet zistených závad - rozhlas 10 

Počet zistených závad - televízia 8 

  

Prípady riešené v správnom konaní 

 

     TÚ SR aj v roku 2004 nariaďoval odstránenie zistených nedostatkov, ukladal pokuty a prejednával 

priestupky. 

  

Pozemná rádiokomunikačná služba 

 

Počet prípadov 10 

Počet uloţených pokút 10 

Celková výška uloţených pokút 20 700,- Sk 

Počet iných opatrení 2 

 

Rozhlasová rádiokomunikačná služba – rozhlas 

 

Počet prípadov 0 

Počet uloţených pokút 0 

Celková výška uloţených pokút 0 

Počet iných opatrení 2 

 

Rozhlasová rádiokomunikačná služba – televízia 

 

Počet prípadov 1 

Počet uloţených pokút 1 

Celková výška uloţených pokút 10 000,- Sk 

Počet iných opatrení 1 

  

Štátny dohľad v oblasti káblových distribučných systémov  

 

     Úrad v roku 2004 vykonával kontrolu technického stavu telekomunikačných zariadení a vedení verejných 

telekomunikačných sietí. 

 

Celkový počet meraní 93 

Počet opakovaných meraní 8 
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Prípady riešené v správnom konaní 

 

Celkový počet prípadov 4 

z toho registrácia 2 

iné nedostatky zistené v rámci štátneho dohľadu 2 

Počet uloţených pokút 2 

Celková výška uloţených pokút 12 500,- Sk 

Nariadenie odstránenia zistených nedostatkov 17 

 

 

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.) 2 733 

Počet zistených závad 12 

 

 

Činnosť kontrolných a meracích staníc (KMS) 
 

 Kontrola prevádzky a dodržiavania prevádzkovej disciplíny 

 

Rádioamatérska služba 

 

Doba vykonávania kontrol 2 357 hod. 

Počet zistených závad 0 

     Kontrolné meracie stanice vykonávali kontroly rádioamatérskej prevádzky úhrnne po dobu 2787 hodín. 

Počas kontrol nezistili ţiadnu závadu.  

 

Pozemná pohyblivá služba 

 

Doba vykonávania kontrol 7 468 hod. 

Počet zistených závad 161 

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

 

Kontrola vybraných technických parametrov rozhlasových a televíznych vysielačov 

  

Vysielače vysielajúce zo zákona 

     Kontrolné meracie stanice vykonali v oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas AM vykonali 4 721 kontrol a 

zistili 7 závad. V oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas FM vykonali KMS 4 099 kontrol a zistili 1 závadu. 

Počas roku 2004 vykonali KMS 10 087 kontrol TV vysielačov, pričom zistili 200 závad. 
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 Vysielače vysielajúce program prevádzkovateľov na základe udelenej licencie 

Počas roku 2004 vykonali KMS 5 937 kontrol v oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas FM, pričom zistili 8 

závad. Kontrolné meracie stanice v sledovanom období vykonali 5 210 kontrol TV vysielačov a zistili 54 

závad. Okrem uvedeného počtu vykonali 1 858 meraní obsadenosti FM pásiem a TV pásiem. Počas kontrol 

nezistili ţiadnu závadu.  

 

 

Oblasť medzinárodných vzťahov 
 

     Medzinárodné vzťahy patria medzi stále činnosti úradu. 

 

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

 

V roku 2004 na zahraničné pracovné cesty boli výdavky vo výške 3 850 tis. Sk. Vykonalo sa 

spolu 111 ZPC, v počte 555 dní. Na cestách sa celkove zúčastnilo 52 pracovníkov TÚ SR. V 

priemere je to 10,6 dňa na účastníka cesty. Skladba ZPC v roku 2004 bola nasledovná: 

 

ECC                      -      25  ciest 

IRG/ERG              -        9 ciest 

ITU                       -        4 cesty 

EÚ/EK/NATO      -      16 ciest 

CEPT                    -        9 ciest 

Regulátori             -      12 ciest 

Semináre/Konferencie/Výstavy - 22 ciest 

Iné                         -       zbytok 

 

     V tomto mimoriadne dôleţitom roku 2004, v období pred vstupom a po vstupe  SR do EÚ a 

NATO v roku 2004, pracovníci TÚ SR vykonali pracovné zahraničné cesty súvisiace s 

reprezentáciou SR, ktoré vyplývajú z nášho členstva v CEPT, ITU ako aj  členstva v EÚ a NATO. 

     Účasť na Svetovej konferencii ITU v Brazílií, organizovanie Expertnej návštevy CCPC NATO 

v Bratislave a celý rad multilaterárnych ako aj bilaterálnych rokovaní s národnými regulátormi 

regiónu strednej Európy. 

     Zástupcovia TÚ SR sa zúčastnili taktieţ rokovaní Skupiny nezávislých regulátorov EÚ (IRG) ako 

aj seminárov a workshopov organizovaných ITU a EÚ. 

     Poznatky a študijné materiály získané na zahraničných pracovných cestách sú pravidelne 

vyuţívané pri vykonávaní regulačných opatrení ako aj pri implementácii zákona č. 610/2003 Z.z. o 

elektronických komunikáciách do regulačnej praxe. 
 

      

 

Bilaterálne a multilaterálne rokovania za rok 2004: 

 

     V rámci medzinárodných aktivít sa zúčastnili na rokovaní skupiny riešiacej rádiovú komunikáciu 

na vnútrozemských vodných cestách RAINWAT, ktorá sa konala v Bieli – Poľsko. V tejto súvislosti 

pravidelne poskytujeme belgickej administrácii všetky relevantné údaje pre vytvorenie 

medzinárodnej databázy ATIS kódov a vydaných povolení na prevádzkovanie lodných staníc tak, 

ako to ukladá podpísaná medzinárodná dohoda o rádiotelefónnej prevádzke na vnútrozemských 
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vodných cestách. Obdobne poskytujeme všetky vyţiadané informácie potrebné pre úspešné 

rokovania v rámci skupiny RAINWAT.  

     Kľúčové rokovanie v oblasti pevnej pohyblivej sluţby sa uskutočnilo v decembri vo Viedni. Na 

tomto rokovaní sa zúčastnili administrácie Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, 

Lichtenšteinska, Slovinska, Švajčiarska a Slovenskej republiky. Po týţdňovom rokovaní bola 

uzatvorená mnohostranná medzinárodná dohoda o delení preferenčných frekvenčných blokov 

v pásme 450-457,4 MHz a 458,400 - 460 MHz ako aj 460 - 467,400 MHz a 468,400 - 470 MHz, 

ktorú následne ratifikovala aj Slovenská republika. 

     Vyvrcholením medzinárodných aktivít v oblasti správy frekvenčného spektra v  roku 2004 

v oblasti rozhlasovej a televíznej sluţby bola účasť na prvom kole preplánovacej konferencie 

RRC_04. Táto konferenciu bola organizovaná pod záštitou ITU a dotýkala sa všetkých krajín 

patriacich do Regiónu 1. Účelom tejto konferencie boli pripraviť podmienky a stanoviť technické 

kritéria na 2. kolo preplánovacej konferencie RRC_06, na ktorej dôjde k preplánovaniu pôvodného 

plánu pre analógové TV vysielanie ST 61. Z dôvodu pre Slovenskú republiku vysokej dôleţitosti 

sa zástupcovia TÚ SR v rámci tohto procesu zúčastnili na viacerých multilaterálnych rokovaniach 

v rámci troch regionálnych pracovných skupín. 

1. Skupina „Stredoeurópska“ (Nemecko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko) 

2. Skupina „Stredo-východoeurópska“ (Česko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko) 

3. Skupina „Nida“ (Poľsko, Litva, Lotišsko, Bielorusko, Ruská federácia, Moldavsko, 

Rumunsko, Ukrajina) 

 

 
 

 

4.  Rozpočet úradu na rok 2004 
 

 

 

Rozpis záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2004 

 
 

Ukazovateľ  v tis. Sk                                                             rok 2004                   upravený                    rozdiel 

         ŠR 2004                     v Sk 

                                                                                              V tis. Sk                     v tis. Sk  

  

 

1. Príjmy                                                                 250 000                250 000          

 

2. Beţné výdavky (600)                                           96 526                97 962   

 

       z toho: mzdy, platy (610)                                  45 603                 47 343          +  1 740 000 

                

3. Obstarávanie kapitálových aktív (710)                  5 000         15 460, 560      + 10 460 560 
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Rozpočtové opatrenia v roku 2004 (v tis. Sk) 

 

 

1. RO MF č. 7  -  zabezpečenie financovania potrieb TÚ SR v súvislosti s finančným ohodnotením 

zamestnancov. 

 

 600                     0 

 z toho 610                               + 675 tis. Sk 

            640                         -  675 tis. Sk 

 

2. RO MF č. 13  -  zvýšenie platových taríf zamestnancov. 

 

 600                  + 1 436 tis. Sk 

 z toho 610                            + 1 065 tis. Sk 

            620                      +    371 tis. Sk 

 

3. RO MF SR č. 31  -  zabezpečenie časti financovania pilotného projektu digitálneho TV 

vysielania v systéme DVB-T. 

 

 710                                                                           +  8 846 tis. Sk 

     

4. RO MDPT SR č. 28  - zabezpečenie časti financovania pilotného projektu digitálneho TV 

vysielania v systéme DVB-T. 

 

710 +  1 614 560.- Sk 

 

 

  

 

Čerpanie bežných výdavkov za rok 2004 

 

Bežné výdavky – čerpanie výdavkového účtu TÚ SR podľa jednotlivých poloţiek podľa platnej                 

rozpočtovej klasifikácie : 

 
Názov poloţky rozpočet/limit čerpanie čerpanie    

                                                                        v tis. Sk za r. 2004 v tis.  Sk v % 

 

 

610  mzdy, platy                                47 343    47 342, 998                         100,00 

(mzdy sú iba za 10 mesiacov)  

620  poistné a príspevky do 

        zdravotných poisťovní          16 309                   15 543, 106 95,30 

 

630  tovary a ďalšie služby 31 985        29 687, 391 92,82 

      631 cestovné výdavky   4 215     4 202, 456 99,70 

632 energia, voda, komunikácie   3 585     3 160, 759 88,17 

633  materiál a dodávky   2 965     2 803, 277 94,55    

634  dopravné   2 300     2 194, 286 95,40 

635  rutinná a štandartná                 2 575     2 512, 154 97,56 

        údrţba 

636 Nájomné      910        846, 215 92,99 
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637 ostatné sluţby 15 435    13 968, 244 90,50 

 

640  bežné transféry   2 325         513, 067 22,07 

 (odstupné)                                  

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

 

600  Bežné výdavky   97 962   93 086, 562 95,02 

 

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

 

200  Príjmy                                       250 000 334 013, 678                          133,61  

 

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

      

     Rozpočet beţných výdavkov na rok 2004  bol rozpísaný na sumu 97 962 tis. Sk. Z týchto 

prostriedkov sme vyčerpali  93 087 tis. Sk, čo je 95,02 %, čo predstavuje úsporu 4 875 tis. Sk. 

     Na poloţke 620 poisťovne a príspevky do zdravotných poisťovni bolo šetrenie vo výške 

765 894,- Sk, čo predstavuje šetrenie z odvodov pri poskytovaní bonusov za kaţdé dieťa a tým aj 

zníţenia odvodových povinnosti, ktoré sme nevedeli na začiatku roku odhadnúť. 

     Na poloţke 632 energie, voda, komunikácie sme ušetrili 424 241,- Sk. Tu treba pripomenúť, ţe 

vyúčtovanie za energie roku 2004 spojené zároveň so zmenou cien energií budeme nútení uhradiť 

z rozpočtovaných výdavkov roku 2005. 

     Najväčšiu úsporu v sume 1 812 tis. Sk sme mali v poloţke 640 beţné transféry, kde sme 

rozpočtovali aj výdavky spojené s odchodom do dôchodku a odstupným, ktoré sa v roku 2004 

neuskutočnilo v takej miere, ako sme predpokladali, nakoľko si zamestnanci nepodali o starobný 

dôchodok, ale zostali pracovať aj naďalej bez nároku na dôchodok. 

 

 

INVESTIČNÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v roku 2004 

 

 

               Rozpočet         upravený ŠR       čerpanie 

Investičné kap. výdavky spolu               5 000 000        15 460 560           10 778 604 

Nákup výpočtovej techniky                                                              585 815   585 814  

Nákup telekomunikačnej techniky                          216 250   216 219 

Nákup strojov a prístrojov                               2 650 000         12 041 195            7 362 559 

Nákup osobných automobilov                          1 150 000           2 020 030            2 020 028 

Nákup špec. aut. prestavba         0           185 000  181 724 

Rekonštrukcia a modernizácia stavieb              500 000              412 270              412 260           

Nákup software                       700 000                         0                         0 

            

 
     Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2004 nám bol poskytnutý vo výške 15 460 560,- Sk. 

V priebehu roku 2004 sme vyčerpali 10 778 604,- Sk, čo je 69,71 %. Toto nevyčerpanie bolo 

spôsobené tým, ţe kapitálové výdavky vo výške 10 460 560,- Sk úrad obdrţal aţ v mesiaci 

november 2004. 
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     Kapitálové výdavky sa do konca roka nevyčerpali, nakoľko presun kapitálových výdavkov do 

roku 2005 nám MF SR nepovolilo vo výške 4 660 560,- Sk.   

     

 

 

PRÍJMOVÝ ÚČET ZA ROK 2004. 
   

Názov poloţky rozpočet      plnenie                                      plnenie 

  v tis. Sk  v tis. Sk    v  % 

___________________________________________________________________________________________ 

nedaňové príjmy                              250 000  334 013, 678 03 133,61 

 

 
Príjmový účet – príjmy členené podľa druhov činností k 31.12. 2004 

 

rádioamatér. sluţby          4 540,00 Sk 

pozemná pohyblivá sluţba na spoločných frekvenciách                        42 595 277,00 Sk 

pevná a druţicová sluţba                                                                      149 652 635,00 Sk     

rádiostanice -  staré číslovanie  83 774 849,00 Sk 

osobitné povolenia    1 647 616,00 Sk 

spolu za odbor správy frekvencií:                                                     277 674 917,00 Sk 

administratívne úhrady („licencie“) ostatné          39 318 997,00 Sk 

audio textové sluţby       475 310,00 Sk 

číslovanie  15 736 168,00 Sk  

spolu za odbor frekv., regulácie + odbor certifikácie:                   333 205 392,00 Sk 

pokuty a penále                                                                                         514 000,00 Sk 

predaj dopravných prostriedkov   48 577,00 Sk 

nájomné         57 048,00 Sk 

úroky z účtov          6 540,00 Sk 

úroky z omeškania        52 953,00 Sk 

ostatné platby      129 168,03 Sk 

Príjmy TÚ SR v roku 2004  boli celkom:                                            334 013 678,03 Sk 

     

 

     Rozpočet príjmov pre rok 2004 bol stanovený na 250.000 tis. Sk. Tento rozpočet sme naplnili na 

133,61 % finančnou čiastkou 334 013 678,038 Sk,  čo je naviac o 84 013 678,013 Sk.  

     Okrem prímov vyplývajúcich z hlavnej činnosti úradu  (predaj „licencií“ a prenájom frekvencií) 

sme uloţili a zinkasovali pokuty v sume 513 644,- Sk, úroky z omeškania v sume takmer 53 tis. Sk. 

     Prenájmom bytových a nebytových priestorov v nehnuteľnosti a spravovaných našim úradom 

priniesol ročné príjmy v sume 57 tis. Sk 

     Okrem príjmov uvedených v horeuvedenom prehľade telekomunikačný úrad časť svojich príjmov 

vyberá aj v kolkoch, ktoré sa priamo do príjmov úradu nezapočítavajú, nakoľko sa dostávajú do 

štátneho rozpočtu ako trţby z predaja kolkov. Tieto trţby sa mesačne odvádzajú daňovému úradu 

a v roku 2004 predstavovali sumu 261 900,- Sk. 
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5.  Personálne otázky 
 

     Rok 2004 znamenal pre úrad nárast úloh vyplývajúcich zo zákona 610/2003 Z.z. o elektronických 

komunikáciách. Tieto úlohy úrad plnil s nezmeneným stavom zamestnancov oproti roku 2003. 

Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2004 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 

 

Priemerný evidenčný stav zamestnancov úradu v roku 2004 bol 195,5. Fyzický stav 

k 31.12.2004 bol 196 zamestnancov, z toho 165 zamestnancov v štátnej sluţbe a 31 zamestnancov 

vo výkone práce vo verejnom záujme. Na úrade pracovalo k 31.12.2004 89 ţien, z toho 15 ţien vo 

vedúcich funkciách, čo tvorí 16,9 % z celkového počtu ţien a 7,6 % z celkového stavu 

zamestnancov. 

107

89

Muži Ženy

 

Prehľad obsadenosti jednotlivých odborov úradu k 31.12. 2004 

 

odbor 
plán zamestnancov 

(bez administratívy) 

skutočný stav 

zamestnancov (bez 

administratívy) 

odbor správy frekvenčného spektra 22 21 

odbor technickej regulácie 6 6 

odbor ekonomickej regulácie 7 7 

odbor trhového dohľadu 3 3 

odbor štátneho dohľadu 112 108 

odbor telekomunikačných a informačných 

technológií 
3 3 

odbor vonkajších vzťahov 4 3 
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ostatné zloţky úradu (vedenie, OÚ, odbor 

ekonomiky a správy, odbor kontroly, právny 

odbor, administratíva a pod.) 

51 45 

spolu 208 196 

 

       Úrad bude pokračovať v organizovaní výberových konaní s cieľom obsadzovať voľné 

štátnozamestnanecké miesta. 

 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov úradu k 31.12. 2004 

10288

5 1

VŠ ÚSO

SŠ ZV

 
 

Vzdelanostná štruktúra  Počet v r. 2003 Počet v r. 2004 % stav r. 2003 % stav r. 2004 

 vysokoškolské vzdelanie    98 102 50,5 52,0 

 úplné strednoškolské 

vzdelanie  

90 88 46,4 44,9 

 stredoškolské vzdelanie  5 5 2,6 2,6 

základné vzdelanie 1 1 0,5 0,5 

 

     Úrad oproti roku 2002 zvýšil podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním o 4,2 % a nárast 

zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním oproti roku 2003 predstavuje 1,5 %. Úradu sa darí 

postupne zvyšovať vzdelanostnú štruktúru zamestnancov, čo sa prejavuje na skvalitnení plnenia úloh 

úradu. 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov úradu: 

 

     V roku 2004 zabezpečoval úrad zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov najmä 

uskutočňovaním odborných školení a inych aktivit v oblasti telekomunikácií, legislatívy, výpočtovej 

techniky a zabezpečovaním jazykových kurzov v súlade s prijatou Koncepciou vzdelávania 

zamestnancov úradu.     

     Vynaloţené prostriedky za rok 2004 na poloţke 637.001 školenie, kurzy, semináre,  boli vo výške 

586 527,- Sk, priemerné náklady na školenie jedného  zamestnanca  úradu predstavovali 2 992,- Sk. 

     Celkový počet dní vzdelávania 624,5  predstavoval 3,2 dňa na 1 zamestnanca. Úrad v roku 2005 

upraví vykazovanie hodín samoštúdia jako jednej z foriem vzdelávania, ktoré v roku 2004 

nesledoval. Následne tieto informácie skreslili plán úradu – zabezpečiť 5 dní vzdelávania pre 

kaţdého zamestnancav úradu v súlade so zákonom. 

     Úrad pri vzdelávaní venoval pozornosť aj vzdelávaniu zamestnancov podieľajúcich sa na 

integračnom procese Slovenskej republiky do EÚ a po vstupe Slovenskej republiky do EÚ na práci v 

komisiách súvisiacich s činnosťou úradu v medzinárodných orgánoch a organizáciách. To 
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vyţadovalo aj zabezpečenie jazykového vzdelávania. Počet zamestnancov a počet hodín v 

jednotlivých oblastiach je uvedený v tabuľke č.1. 

 

 

TABUĽKA č.1 

 

 odbor  počet 

zamestnan

cov 

celkový 

počet 

hodín 

z toho AJ z toho EÚ 

1 útvar predsedu úradu 1 65,0 32,0 27,0 

2 odbor právny 5 111,0 12,5 64,0 

3 ekonomiky a správy 6 375,5 6,0 0,0 

4 odbor správy 

frekvenčného spektra 

 21 479,0 289,0 50,0 

5 odbor trhového dohľadu  3 120,5 96,0 0,0 

6 odbor tech. regulácie   7 298,0 71,5 0,0 

7 odbor ekon. regulácie  7 251,0 110,0 79,0 

8 odbor kontroly 1 52,0 28,0 6,0 

9 odbor št. dohľadu (OŠD)   21 216,0 77,0 20,0 

10 osobný úrad 3 253,5 19,0 153,0 

11 odbor vonk. vzťahov  4 88,5 0,0 41,0 

12 odbor telekom. a inform. 

technológií 

 3 283,0 63,5 37,0 

13 OŠD Bratislava 10 274,0 21,5 0,0 

14 OŠD Trnava 10 227,0 0,0 0,0 

15 OŠD Banská Bystrica 10 220,0 0,0 0,0 

16 OŠD Košice 14 166,0 0,0 0,0 

17 OŠD Nitra 11 262,0 0,0 0,0 

18 OŠD Trenčín 9 144,0 0,0 0,0 

19 OŠD Ţilina 10 107,0 0,0 0,0 

20 OŠD Prešov 11 54,0 27,0 0,0 

 SPOLU  167 4047,0 853,0 477,0 

 
 

     Z tabuľky vyplýva, ţe z celkového počtu hodín vzdelávania bolo 21 % zameraných na jazykovú 

prípravu a 11,8 % bolo zameraných na vzdelávanie súvisiace s činnosťou v EÚ. 
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     Úrad venoval pozornosť a osobitne sledoval aj vzdelávacie aktivity predstavených úradu a to  z 

pohľadu jazykového vzdelávania a vzdelávania súvisiaceho s činnosťou v EÚ (tabuľka č. 2): 

 

 

TABUĽKA č.2 

 

 predstavení počet 

zamestnanc

ov 

celkový 

počet hodín 

z toho AJ z toho EÚ 

1 útvar predsedu úradu 1 65,0 32,0 27,0 

2 odbor právny 1 32,0 12,5 12,0 

3 ekonomiky a správy 2 177,0 6,0 0,0 

4 odbor správy 

frekvenčného spektra 

 4 116,0 80,0 20,0 

5 odbor trhového dohľadu  1 57,5 44,0 0,0 

6 odbor tech. regulaácie  2 192,5 10,5 0,0 

7 odbor ekon. regulácie  3 141,0 51,0 79,0 

8 odbor kontroly 1 52,0 28,0 6,0 

9 odbor št. dohľadu (OŠD)  5 167,5 77,0 20,0 

10 osobný úrad 1 45,0 19,0 20,0 

11 odbor vonk. vzťahov  1 6,0 0,0 6,0 

12 odbor telekom. a inform. 

technológií 

 1 143,5 21,0 37,0 

13 OŠD Bratislava 3 111,5 21,5 0,0 

14 OŠD Trnava 3 58,0 0,0 0,0 

15 OŠD Banská Bystrica 3 70,5 0,0 0,0 

16 OŠD Košice 3 62,0 0,0 0,0 

17 OŠD Nitra 3 74,5 0,0 0,0 

18 OŠD Trenčín 3 69,0 0,0 0,0 

19 OŠD Ţilina 3 32,0 0,0 0,0 

20 OŠD Prešov 3 36,5 27,0 0,0 

 SPOLU  47 1709,0 429,5 227,0 

 

 

     Z celkového počtu hodín vzdelávania 4047 vzdelávanie predstavených predstavovalo 42,2% a 

bolo z 25 % zamerané na jazykové vzdelávanie a z 13,3%  na vzdelávanie súvisiace s aktivitami v 

EÚ. V ďalšom období plánuje úrad zlepšiť úroveň plánovania vzdelávania, ktoré je základom pre 

skvalitnenie činnosti v tejto oblasti. 

     V oblasti miezd úrad dodrţal stanovený rozpis záväzného limitu   mzdových prostriedkov. 

     V ostatných oblastiach personálnej a sociálnej práce úrad splnil všetky úlohy vyplývajúce 

z uzatvorených Kolektívnych zmlúv pre rok 2004.  
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Organizačná štruktúra Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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 2004 patrilo určenie relevantných trhov v oblasti elektronických 

komunikácií na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov. Úrad určil 

rozhodnutím zoznam relevantných trhov a uverejnil ho vo vestníku a vyhlásil v Zbierke zákonov SR 

uverejnením oznámenia úradu o jeho vydaní v cca jednomesačnom predstihu, ako mu to ukladal zákon. 

     Po určení relevantných trhov začal vykonávať analýzu relevantných trhov s cieľom zistiť, či na nich je 

efektívna súťaţ. Analýzy mali byť ukončené do polovice roku 2004. Úradu sa tento cieľ nepodarilo naplniť. 

Lehota do 6 mesiacov by mala byť novelou zákona zmenená. V lehote do 6 mesiacov sa nepodarilo ţiadnemu 

z členov EÚ analyzovať všetky relevantné trhy. Podľa údajov zverejnených na internetovej stránke Európskej 

komisie bola Slovenská republika k 12.4. 2005 s počtom 6 notifikácií relevantných trhov na 9. mieste. 

Z nových členských krajín bolo na tom lepšie len Maďarsko. Úrad sa preto zameral na analýzy tých trhov, 
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ktoré sú z hľadiska rozvoja konkurencie najdôleţitejšie, pričom do polovice roku 2004 ukončil analýzy 3 

najdôleţitejších veľkoobchodných trhov a do konca roku dokončil analýzu ďašieho dôleţitého 

veľkoobchodného trhu. Začiatkom roku 2005 dokončil analýzy 2 najdôleţitejších maloobchodných trhov. 

     Ďalšiou dôleţitou úlohou v roku 2004 bola príprava všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydá 

úrad. Táto úloha bola splnená do konca roku na 100%. 

     TÚ SR mal v sledovanom období zverejniť plán vyuţitia frekvenčného spektra, ktorý ustanovuje spôsob 

a podmienky, podľa ktorých je moţné frekvenčné spektrum vyuţívať rádiovými zariadeniami 

a elektronickými komunikačnými  sieťami. Táto úloha bola splnená hneď na začiatku roka. 

     Prvoradou úlohou úradu v oblasti realizácie uvádzacích projektov DVB-T bolo dokončiť koordináciu 

frekvencií pre pilotné projekty v Bratislave, Banskej Bystrici a Zvolene, v Košiciach a Prešove. Úrad tento 

cieľ splnil. Následne vypísal výberové konanie a úspešným uchádzačom udelil povolenie (lokality Banská 

Bystrica a Zvolen, Košice a Prešov). Výberové konanie pre lokalitu Bratislava bolo dokončené v roku 2005. 

     V roku 2004 úrad podľa plánu vyhlásil výberové konanie na prevádzkovateľov verejných bezdrôtových 

prístupových telekomunikačných sietí FWA (Fixed Wireless Access) typu P-MP (Point-Multipoint) v pásme 

3,5 GHz. Výberové konanie napokon z dôvodu nejednoznačnosti zákona zrušil. Úrad dal podnet na návrh 

novely zákona, ktorá nedokonalosť zákona odstránila. Novela bola predloţená formou poslaneckého návrhu a 

ešte koncom roku bola schválená v Národnej rade SR. 

     Ani v roku 2004 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.      

 

 

 

7.  Hodnotenie a analýza vývoja úradu v roku 2004  

 
      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 2005. 

     Činnosť úradu nepriaznivo ovplyvnili uznesenia Najvyššieho súdu SR, ktorými súd povolil odklad 

vykonateľnosti právoplatných rozhodnutí úradu (ukončenie viazania verejnej telefónnej sluţby a ADSL a 

určenie podmienok prepojenia sietí). 

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

v minulom roku bola zameraná na zmenu v Národnej tabuľke frekvenčného spektra, členstvo zástupcov 

ministerstva vo výberových komisiách úradu a na prípravu vyhlášky ministerstva o zriaďovaní a spravovaní 

osobitného účtu univerzálnej sluţby a o súvisiacich podrobnostiach. 

     Úrad hodnotí spouprácu s Výskumným ústavom spojov pozitívne. Spolupráca sa v roku 2004 zamerala 

najmä na prípravu časti všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydal úrad. 

     Štandardne dobrá soplupráca 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. 

     TÚ SR negatívne hodnotí činnosť Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO), ktorá často na základe 

neoverených informácií informovala verejnosť prostredníctvom masmédií. V priebehu roku napriek tomu 

prišlo k zlepšeniu vzájomnej komunikácie. Vzájomnú spoluprácu bude potrebné zlepšiť, aby sa neopakovali 

zbytočné nedorozumenia. 
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     Spolupráca s Európskou komisiou (EK) je dobrá. Napriek dobrej spolupráci niektoré médiami nesprávne 

prezentované vyjadrenia EK spôsobili medzi laickou a časťou odbornej verejnosti na Slovensku negatívnu 

odozvu. Po prekonzultovaní vyjadrení EK s jej predstaviteľmi došlo k vyjasneniu vzniknutých nedorozumení. 

     Úrad v roku 2004 pokračoval vo výbornej spolupráci so Slovenským zväzom rádioamatérov (SZR). 

Spolupráca bola v sledovanom období zameraná na prerokovanie návrhu rozsahu vedomostí a poţadovanú 

prax na získanie jednotlivých tried operátorov amatérskych staníc a prípravu nových povoľovacích 

podmienok pre rádioamatérov. Oba subjekty pripravujú v budúcnosti ďalšiu spoluprácu. 

     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. 

     Dobrá informačná spolupráca najmä v oblasti propagácie internetu je medzi TÚ SR a zdruţením 

spotrebiteľov Internet pre všetkých a TÚ SR a občianskym zdruţením Partnerstvá pre prosperitu, prip. s 

ďalšími zdruţeniami. V spolupráci je potrebné naďalej pokračovať.     

     TÚ SR aj v roku 2004 dosiahol veľmi dobré ekonomické výsledky. 

  

     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 2004“. 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 2005 bude potrebné vypracovať návrh novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorým 

dôjde k úprave ustanovení zákona podľa návrhov a pripomienok Európskej komisie a na základe skúseností 

s jeho aplikáciou v praxi. Úrad od koca roku 2004 spolupracuje s rezorným ministerstvom na príprave novely 

zákona o elektronických komunikáciách. Táto spolupráca bude trvať i v roku 2005. Úrad pripraví a bude 

predkladať návrhy na zmeny a doplnenie zákona v záujme odstránenia nedostatkov v zákone, ktoré sa 

prejavili pri jeho uplatňovaní v praxi.   
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8.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov úradu v roku 2004 
 

     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 prevádzku rádiových zariadení (cca 40 %) – fyzické a právnické osoby 

 

Sú to: - drţitelia individuálnych povolení, 

          - drţitelia typových povolení, 

          - drţitelia osobitných povolení, 

          - drţitelia amatérskych povolení. 

 

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, 
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 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 při poskytovaní univerzálnej sluţby, o ktorých sa uskutočnilo reklamačné 

konanie a uţívateľ nie je so spôsobom vybavenia spokojný). 

 
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, 19. apríla 2005. 

 

 

 

 

Ing. Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 


