
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za rok 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správu predkladá: Ing. Ladislav Mikuš, predseda úradu                                      Apríl 2012 
 



2 

 

OBSAH 
 
 

OBSAH.............................................................................................................................. 2 

1.  Identifikácia organizácie ............................................................................................... 3 

Hlavné činnosti v roku 2010 ........................................................................................... 3 

2.  Poslanie úradu a jeho strednodobý výhľad .................................................................. 3 

Poslanie úradu ............................................................................................................... 3 

Strednodobý výhľad ....................................................................................................... 4 

3.  Činnosti úradu v roku 2010 .......................................................................................... 5 

Oblasť ekonomickej regulácie ....................................................................................... 5 

Oblasť technickej regulácie ........................................................................................... 7 

Oblasť správy frekvenčného spektra ........................................................................... 10 

Oblasť štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami ...................................... 25 

Oblasť vzťahov s verejnosťou a s masmédiami ........................................................... 30 

Oblasť medzinárodných vzťahov ................................................................................. 31 

4.  Rozpočet TÚ SR v roku 2010 ..................................................................................... 31 

5.  Personálna oblasť ...................................................................................................... 36 

6.  Ciele TÚ SR a prehľad ich plnenia ............................................................................. 39 

7.  Hodnotenie a analýza vývoja TÚ SR v roku 2010 ...................................................... 41 

8.  Hlavné skupiny uţívateľov výstupov TÚ SR v roku 2010 ........................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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

č.ú.: 7000136022/8180. 
 
Členovia vedenia organizácie v roku 2011: Ing. Nataša Svobodová – riaditeľka 
kancelárie úradu a osobného úradu, Ing. Milan Mizera – riaditeľ odboru správy 
frekvenčného spektra, Ing. Jaroslav Dohnal – riaditeľ odboru štátneho dohľadu, Ing. 
Vlasta Paulusová – riaditeľka odboru ekonomiky a správy, Ing. Kamil Mikulášek – riaditeľ 
odboru technickej regulácie, Ing. Jana Kopečná – riaditeľka odboru ekonomickej 
regulácie, Mgr. Pavol Macko – riaditeľ odboru legislatívy a práva, Ing. Tibor Berešík – 
riaditeľ odboru telekomunikačných a informačných technológií. 
 

Hlavné činnosti v roku 2011 
 
     Hlavnými činnosťami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „TÚ 
SR“) sú výkon štátnej regulácie elektronických komunikácií, správa frekvenčného spektra, 
zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti elektronických komunikácií na úrovni 
regulačných orgánov, spolupráca s Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti 
rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisie, štátny dohľad a ukladanie sankcií v 
oblasti elektronických komunikácií.  
 

 
 
2.  Poslanie TÚ SR a jeho strednodobý výhľad 
 

Poslanie TÚ SR  
 
     Poslaním TÚ SR je regulácia v oblasti elektronických komunikácií, najmä plnenie 
povinností podporujúcich súťaţ, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, ochrana záujmov 
koncových uţívateľov, mimosúdne riešenie sporov a zabezpečovanie dodrţiavania 
poţiadaviek na vykonávanie činností vyplývajúcich zo zákona č. 351/2011 Z.z. 
o elektronických komunikáciách (ďalej len zákon o elektronických komunikáciách), 
súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov, 
technických noriem, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z 
odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti elektronických komunikácií. 
 

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

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

regulačných orgánov, 
c) spolupracuje s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky pri vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva 
správu frekvenčného spektra, 

d) chráni záujmy koncových uţívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny sluţieb, 
e) plní povinnosti podporujúce efektívnu hospodársku súťaţ, efektívne investície 

a inovácie, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých občanov 
členských štátov na území Slovenskej republiky, zodpovedajúci prístup k sieťam, 
prepojenie sietí a interoperabilitu sluţieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa, 

f) vydáva všeobecne záväzné právne predpisy podľa tohto zákona,  
g) vydáva Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky,  
h) určuje administratívne úhrady,  
i) vedie mimosúdne riešenie sporov,  
j) poskytuje informácie koncovým uţívateľom v súvislosti so sluţbami, vykonáva 

uţívateľské prieskumy, zverejňuje ich a vyuţíva ich vo svojej činnosti,  
k) 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, 

l) vykonáva štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami (ďalej len „dohľad“), 
m) ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,  
n) uznáva osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení 

podľa osobitného predpisu, 
o) vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov. 
 
Strednodobý výhľad   
 

     V oblasti analýz relevantných trhov bude TÚ SR  pokračovať  v získavaní potrebných 
a dostatočných podkladov pre jednotlivé relevantné trhy, aby pri spracovaní záverov 
analýza kaţdého relevantného trhu vychádzala zo spoľahlivo a objektívne zisteného 
stavu veci. TÚ SR uskutoční pravidelný zber údajov od telekomunikačných podnikov 
pôsobiacich na celom území Slovenskej republiky. Tieţ spracuje kaţdoročne zasielané 
dotazníky pre Komunikačný výbor Európskej komisie (COCOM) s aktualizovanými údajmi 
o broadbandových pripojeniach v Slovenskej republike v závislosti od rýchlosti pripojenia, 
typu pripojenia a pod. TÚ SR bude aj v nasledujúcom období monitorovať v spolupráci 
s Európskou komisiou (EK) veľkoobchodný národný trh medzinárodného roamingu 
a kontrolovať dodrţiavanie nariadenia EK o roamingu o regulácii veľkoobchodných a 
maloobchodných cien roamingových volaní, SMS, ako aj veľkoobchodných dátových 
sluţieb.  
     V oblasti regulácie relevantných trhov v roku 2012 vydá rozhodnutia o cene 
za ukončenie volania v mobilnej sieti a rozhodnutím určí významný podnik na 
veľkoobchodnom trhu zostavenia volania v pevnom umiestnení, ktorému určí povinnosti 
s cieľom podporiť súťaţ a rozvoj trhu.  
     TÚ SR bude ďalej aj v nasledujúcich rokoch preverovať plnenie uloţených povinností 
významnými podnikmi a pokračovať v opakovaných analýzach relevantných trhov. Podľa 
výsledkov analýzy, t.j. stavu súťaţe na relevantnom trhu, uloţené povinnosti ponechá 
v platnosti, rozšíri ich, zmení alebo zruší. 
     V oblasti technickej regulácie prehodnotí jednotlivé povinnosti univerzálnej sluţby 
a vykoná prieskum o spôsobe riadenia prevádzky siete poskytovateľmi internetu formou 
dotazníka Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC). 
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     TÚ SR bude pokračovať v spracovávaní a zverejňovaní cenníkov poplatkov za 
prepojenie sietí a maloobchodných cien sluţieb telekomunikačných podnikov a 
v evidovaní a zverejňovaní zmlúv o prepojení sietí a ich dodatkov. Taktieţ bude venovať 
zvýšenú pozornosť referenčným ponukám významných podnikov na prístup a prepojenie, 
na uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu a na širokopásmový prístup. 
     TÚ SR v oblasti digitalizácie televízneho vysielania bude pokračovať v povoľovaní 
DVB-T vysielačov a v prideľovaní frekvencií pre miestne multiplexy. V oblasti podpory 
rozvoja širokopásmového internetu a ďalších sluţieb na lokálnej úrovni zrealizuje ďalšie 
výberové konania na frekvencie FWA 10 GHz.  
     Najviac očakávanou a najviac sledovanou udalosťou v oblasti správy frekvenčného 
spektra v roku 2012 bude výberové konanie a následné prideľovanie frekvencií z 
frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. 
     V oblasti trhového dohľadu plánuje vykonanie kontrol v rámci pripravovanej spoločnej 
kontrolnej akcie štátov EU, zameranej na porovnanie postupov a výsledkov pri trhovom 
dohľade. TÚ SR sa v oblasti štátneho dohľadu zameria na kontrolu vysielačov DVB-T 
a na dodrţiavanie povolených úrovní signálov na štátnych hraniciach a v ich blízkosti. 
     Dlhodobým zámerom TÚ SR je jeho finančná nezávislosť. Podľa nového regulačného 
rámca majú členské štáty zabezpečiť, aby národné regulačné orgány mali samostatné 
ročné rozpočty. TÚ SR zároveň podľa nového regulačného rámca bude musieť mať 
dostatok finančných a ľudských zdrojov na vykonávanie úloh, ktoré mu umoţnia aktívne 
sa podieľať na činnosti BEREC. Personálna nezávislosť bola uţ zabezpečená na základe 
intervencie EK novelou zákona o elektronických komunikáciách. Súčasťou nezávislosti 
úradu je, ţe podľa regulačného rámca neţiada ani neprijíma pokyny od ţiadneho iného 
orgánu. 
 
 
 

3.  Činnosti TÚ SR v roku 2011 
 
     TÚ SR ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií vykonával 
činnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o elektronických komunikáciách. Medzi jeho 
hlavné činnosti v roku 2011 patrili výkon regulácie, zabezpečovanie medzinárodných 
vzťahov v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov, správa 
frekvenčného spektra a štátny dohľad v elektronických komunikáciách.  
 
 

Oblasť ekonomickej regulácie  
 
Trojkriteriálne testy a analýzy relevantných trhov 
 
     Na maloobchodnom  trhu  prístupu  k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre 
bytových a nebytových zákazníkov pokračoval TÚ SR v práci na analýze trhu,  
      TÚ SR na veľkoobchodnom trhu  zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v 
pevnom umiestnení  ukončil  analýzu trhu, následne ju predloţil  do národných 
konzultácií. Vypracoval návrh rozhodnutia o regulácii cien za sluţby zostavenia volania vo 
verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 
     Na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych 
sieťach v pevnom umiestnení TÚ SR vydal 10 rozhodnutí, ktorými boli spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s, Antik computers&communications, s.r.o., Dial Telecom, a.s., GTS Slovakia, 
a.s., Orange Slovensko, a.s., Slovanet, a.s., Swan, a.s., Trnavatel, s.r.o., UPC Broadband 
Slovakia, s.r.o., Ţeleznice Slovenskej republiky – Ţelezničné telekomunikácie, o.z. určené 
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za významné podniky na danom trhu a boli im uloţené povinnosti. Spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s. a Antik Telecom, s.r.o. podali rozklad. 
Druhostupňový orgán potvrdil prvostupňové rozhodnutia. TÚ SR na tomto trhu vydal 
cenového rozhodnutie, pre všetky významné podniky, ktorým sa určuje maximálna cena 
za sluţby ukončenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti 
významného podniku. 
     TÚ SR vypracoval súťaţné podklady pre vyhlásenie verejnej súťaţe – Vypracovanie 
vzostupného modelu LRIC – pure pre stanovenie ceny prepojovacích poplatkov za sluţbu 
zostavenia a  ukončenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení 
významného podniku. Vo výberovom konaní súťaţ vyhrala spoločnosť 
PricewaterhouseCoopers s najniţšie ponúknutou cenou. TÚ SR v spolupráci s touto 
spoločnosťou vypracoval vzostupný model LRIC – pure pre stanovenie ceny 
prepojovacích poplatkov za sluţbu zostavenia a ukončovania volania vo verejnej 
telefónnej sieti v pevnom umiestnení významného podniku. 
     Na veľkoobchodnom trhu fyzického prístupu, ktorý je poskytovaný prostredníctvom 
infraštruktúry v pevnom mieste, TÚ SR ukončil analýzu na tomto trhu a uskutočnil 
národné a nadnárodné konzultácie. Analýza na základe návrhu a pripomienok EK bola 
stiahnutá z nadnárodných konzultácií. TÚ SR konzultoval so zástupcami  EK vymedzenie 
trhu, spôsoby prístupu k metalickému skrúcanému páru, optike a káblovodom. Analýza 
bola následne upravená a ukončená. TÚ SR v spolupráci s poradcom vydal rozhodnutie, 
ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní veľkoobchodného 
fyzického prístupu, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného 
prístupu, poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste. 
     Na veľkoobchodnom trhu širokopásmového prístupu TÚ SR uskutočnil 
predkonzultácie vo veci vymedzenia trhu so zástupcami EK, a ukončil práce na analýze 
trhu. TÚ SR rozpracoval metódu kalkulácie cien pre veľkoobchodný širokopásmový 
prístup (Retail minus). 
     Na veľkoobchodnom trhu  ukončovacích  častí prenajatých okruhov TÚ SR  ukončil 
analýzu ktorú rozčlenil na dve časti do 2 Mbit/s a vrátane a nad 2Mbit/s. Boli ukončené 
národné aj nadnárodné konzultácie a začaté správne konanie vo veci určenia  
významného  podniku a uloţenia povinností spoločnosti Slovak Telekom, a.s. len na 
segmente do 2Mbit/s. TÚ SR má rozpracovaný návrh  rozhodnutia úradu, ktorým sa 
určuje metóda kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní prístupu k veľkoobchodným 
ukončovacím častiam prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom 
prepojenia a rozpracovanú metódu kalkulácie cien poplatkov za ukončovacie časti 
prenajatých okruhov (metóda plne alokovaných historických nákladov - FAHC). 
     Na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v jednotlivých verejných mobilných 
telefónnych sieťach TÚ SR začal opakovanú analýzu a prvotné vyţiadanie podkladov. 
Začiatkom roka 2011 TÚ SR vydal predbeţné opatrenie, ktorým sa určila maximálna cena 
za sluţby ukončenia volania v mobilných sieťach. Boli vypracované súťaţné podklady pre 
vyhlásenie verejnej súťaţe – Vypracovanie vzostupného modelu LRIC – pure pre 
stanovenie ceny prepojovacích poplatkov za sluţbu ukončenia volania v jednotlivých 
verejných mobilných telefónnych sieťach.  
     TÚ SR vydal rozhodnutie o cene za sluţby ukončenia volania v mobilných sieťach. 
Ďalej vypracoval návrh rozhodnutia o cene za sluţby ukončenia volania v mobilných 
sieťach. 
     TÚ SR monitoroval v spolupráci s EK veľkoobchodný národný trh medzinárodného 
roamingu a kontroloval dodrţiavanie nariadenia EK o roamingu, ktorým EK  zaregulovala 
veľkoobchodné a maloobchodné ceny roamingových volaní, SMS a veľkoobchodných 
dátových sluţieb. 
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     TÚ SR uskutočnil v januári a v júli zber údajov od telekomunikačných operátorov 
pôsobiacich na celom území Slovenskej republiky. TÚ SR, ako národný regulátor 
a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií, zabezpečuje a plní svoje informačné 
povinnosti voči EK. TÚ SR pravidelne aktualizuje informácie patriace do jeho pôsobnosti 
a poskytuje ich EK na plnenie svojich úloh. Z uvedeného dôvodu TÚ SR zabezpečuje 
aktualizované údaje od operátorov a získava ich pravidelným polročným zberom.  
     TÚ SR rozhodol o ţiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako poskytovateľa 
univerzálnej sluţby vo veci úhrady čistých nákladov  za poskytovanie univerzálnej sluţby 
tak, ţe  podľa § 53 zákona o elektronických komunikáciách nepriznal spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. kompenzáciu straty za  poskytovanie  univerzálnej sluţby za roky 2007 a 
2008. 
     TÚ SR vypracoval postup úradu pri posudzovaní maloobchodných cien vertikálne 
integrovaného podniku (test stláčania marţe).  
 
 

 

Oblasť technickej regulácie 
 
Regulácia sietí a služieb 
 

     V roku 2011 bol transponovaný  nový regulačný rámec do zákona o elektronických 
komunikáciách a tieţ do sekundárnej legislatívy. 
     TÚ SR vydal všeobecné povolenie č. 1/2011 na poskytovanie elektronických sietí 
a sluţieb, opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 
2011, č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla, pripravil návrh znenia 
opatrenia ktorým sa ustanovujú podrobnosti o povinnostiach podniku na zaistenie 
bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo sluţieb a 
pripravoval podklady pre revidovanie rozsahu univerzálnej sluţby. 
     V rámci všeobecného povolenia  č. 1/2011 na poskytovanie elektronických sietí 
a sluţieb TÚ SR transponoval nové ustanovenia týkajúce sa najmä ochrany koncového 
uţívateľa a sieťovej neutrality. V súlade s podmienkami všeobecného povolenia sú 
podniky povinné poskytovať uţívateľom transparentné informácie o kvalite poskytovaných 
sluţieb a všetkých obmedzeniach v súvislosti s poskytovanými sluţbami – prístupu 
k sluţbám, aplikáciám, pouţívaniu koncových zariadení, obmedzeniach v súvislosti 
s riadením prevádzky siete a opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného 
prístupu k sluţbám pre koncových uţívateľov so zdravotným postihnutím. 

     Novelizované opatrenie č. O 22/2011, o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla 
nadobudlo účinnosť od 1.1.2012. Po konzultáciách so zástupcami podnikov a odbornou 
verejnosťou a získaní poznatkov z krajín EÚ sa podarilo implementovať nový regulačný 
rámec Európskej komisie, ako aj s tým súvisiace smernice, do nového opatrenia 
a dosiahnuť tak: 
- skrátenie doby na prenos čísla na 4 pracovné dni, pričom administratívna časť trvá 3 dni 
a technická jeden deň. Číslo je prenesené do 24 hodín od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o prenose čísla medzi účastníkom a novým podnikom. 
- formou stanovenia výšky kompenzácie zaistenie ochrany účastníkov počas procesu 
prepájania v prípade oneskorenia pri prenose čísla a ochrany, aby účastníci neboli 
prepojení k inému poskytovateľovi proti svojej vôli,  
- úpravu podmienok pre hlasové oznámenie určené pre mobilné siete, pre zvýšenie 
transparentnosti pri volaní na prenesené číslo za vyššie tarify v sieti iného podniku. 
 

http://www.teleoff.gov.sk/data/files/22721.pdf
http://www.teleoff.gov.sk/data/files/22721.pdf
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     V blízkej budúcnosti sa bude TÚ SR venovať odstraňovaniu legislatívnych bariér 
a pripravovať ďalšie opatrenia na skvalitnenie sluţby prenesenia čísla. Stanovením výšky 
kompenzačných poplatkov TÚ SR dosiahol aj nepriamu reguláciu poplatkov za sluţbu 
prenosu čísla pre zákazníka s cieľom zníţiť tento poplatok na minimum.  

     Očakáva sa aj skvalitnenie kontrolnej činnosti v oblasti plnenia si povinností podnikov 
pri poskytovaní sluţby prenesenia čísla koncovým uţívateľom. 
 
Príprava opatrenie na zabezpečenie bezpečnosti a integrity sietí  
 
     Vzhľadom na skutočnosť, ţe ide o nové opatrenie, v oblasti ktorej sa doteraz 
nevenovala patričná pozornosť, vznikla za účelom dosiahnutia jednotnej legislatívy 
v členských štátoch EÚ pri Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) 
pracovná skupina „Article 13a“. Skupina uţ vytvorila základné dokumenty o minimálnych 
bezpečnostných opatreniach pre  posudzovanie incidentov pre siete a sluţby a spôsoby 
oznamovania o incidentoch. Tieto dokumenty sú ako návod na vypracovanie jednotnej 
národnej legislatívy v členských štátoch EÚ. 
     Návrh opatrenia bol predloţený do medzirezortného pripomienkového konania 
a v súčasnosti TÚ SR spracováva predloţené pripmienky. 
 

Univerzálna sluţba 

     Jednou z kľúčových úloh TÚ SR v roku 2011 bola problematika prehodnotenia 
rozsahu povinností a poskytovateľa univerzálnej sluţby. Univerzálna sluţba je podľa 
zákona o elektronických komunikáciách definovaná ako minimálny súbor sluţieb, ktoré sú 
dostupné v určenej kvalite na celom území Slovenskej republiky všetkým koncovým 
uţívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu, ktorou je cena 
prihliadajúca na úroveň spotrebiteľských cien a príjmy obyvateľov.  

     Vo februári 2011 TÚ SR vypracoval materiál „Verejná diskusia o ďalšom poskytovaní 
univerzálnej sluţby“, ktorý obsahoval 19 otázok týkajúcich sa najproblematickejších častí 
univerzálnej sluţby. Cieľom verejnej diskusie bolo získať názory zainteresovaných strán 
na problematické otázky súvisiace s univerzálnou sluţbou. Po zverejnení na webovom 
sídle v marci 2011 vyuţilo moţnosť vyjadriť svoj pohľad na univerzálnu sluţbu osem 
subjektov. TÚ SR vytvoril projektový tím na revíziu univerzálnej sluţby, ktorý v rámci 
svojej činnosti zaslal členským štátom EÚ, ktoré sú členmi BEREC-u, dotazník 
o poskytovaných povinnostiach v rámci univerzálnej sluţby. Úrad sa taktieţ zúčastňoval 
stretnutí COCOM týkajúcich sa univerzálnej sluţby a vyhodnocoval, prípadne 
pripomienkoval dokumenty o univerzálnej sluţbe z COCOM-u a vypracoval vlastný 
materiál „Aktuálny stav analýzy univerzálnej sluţby a ďalšie kroky v rámci univerzálnej 
sluţby.  

     Ku koncu roku 2011 začal TÚ SR pripravovať pracovné stretnutia so zainteresovanými 
subjektmi z radov operátorov a zdravotne postihnutých. Výsledkom pripravovaných 
stretnutí je snaha zaviesť cielenejšie povinnosti univerzálnej sluţby. 

     V súvislosti s rýchlym rozvojom nových technológií a sluţieb v oblasti elektronických 
komunikácií, rozvojom a rozširovaní optických sietí a sietí novej generácie TÚ SR riešil 
tieţ problematiku zavádzania a regulácie nových progresívnych sluţieb. Pracovníci TÚ 
SR sa v súvislosti s problematikou zavádzania nových progresívnych sluţieb zúčastňovali 
na riešení tejto problematiky v rámci expertných pracovných skupín európskych 
regulátorov ERG EWG Next Generation Network (siete novej generácie), Network 
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Neutrality (sieťová neutralita) a bezpečnosť a integrita sietí. Pracovali tieţ v skupine EGA 
– Emergency Access a v projektovom tíme integrovaného záchranného systému SR. 
 
 
Administrácia podnikov 
 
     TÚ SR k 31.12.2011 evidoval 1176 podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné 
siete, sluţby alebo siete a sluţby. TÚ SR po vykonaní kontroly dodrţiavania všeobecného 
povolenia č. 1/2008 na poskytovanie sietí a sluţieb zaslal 538 podnikom výzvu na 
predloţenie predpísaných štatistických výkazov s určením dodatočnej lehoty. Z dôvodu  
nedodrţania podmienok všeobecného povolenia 116 podnikov rieši v správnom konaní 
odboru štátneho dohľadu TÚ SR.  
     TÚ SR vydal 1076 rozhodnutí o výške administratívnych úhrad za rok 2010 v celkovej 
sume 1 705 005,22 eur. K 31.12. 2011 podniky uhradili 1 701 886,15 eur. Nedoplatky vo 
výške 3 119,07 eur rieši príslušný odbor TÚ SR. 
 
 
K 31.12.2011 TÚ SR evidoval nasledovné počty oprávnených poskytovateľov sietí a 
služieb: 
 

Druhy poskytovaných služieb/sietí Počet 

Pevné verejné elektronické komunikačné siete 395 

Rádiové verejné elektronické komunikačné siete 733 

Mobilné GSM/UMTS siete  3 

Satelitné siete  17 

MMDS/MVDS  34 

R a TV vysielače  38 

Káblové distribučné systémy 212 

Rozhlasové a televízne vysielanie  12 

Retransmisia 209 

Verejná telefónna sluţba 104 

Prenájom okruhov 126 

Prenos dát 397 

Internet 888 

VoIP 236 

Audiotexová sluţba  17 

 
 
Správa čísel 
 
     TÚ SR prijal v sledovanom období 38 ţiadostí o pridelenie, zmenu, predĺţenie 
platnosti alebo vrátenie čísel a vydal 23 rozhodnutí týkajúcich sa správy čísel (pridelenie 
čísel, zmena v pridelení čísel).   
           
 
 Prehľad vydaných rozhodnutí o pridelení čísel: 
    

číselná 
množina 

poskytovaná služba počet 
pridelení 

16xxx, 
17xxx 

regionálne sluţby všeobecne prospešného 
charakteru 

3 
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(0)18xxx celoštátne sluţby všeobecne prospešného 
charakteru 

6 

SN-F účastnícke čísla v pevnej sieti 3 

SN-M účastnícke čísla v mobilnej sieti 1 

SPC, ISPC kódy signalizačných bodov v SS7  4 

(0)850  sluţby s rozdelením poplatkov 3 

(0)6 VOIP účastnícke čísla 1 

12xxx celoštátne informačné a operátorské sluţby 
prevádzkovateľov sietí 

1 

14xxx celoštátne informačné a asistenčné sluţby 
prevádzkovateľov sietí 

1 

NRN sieťové smerovacie čísla 3 

 zmena v pridelení čísel, predĺţenie licencie 1 

pozn. niektorými rozhodnutiami boli pridelené viaceré kategórie čísel 

 
     K 31.1.2011 bolo 41 podnikov povinných predloţiť správu o pouţívaní pridelených 
čísel za rok 2010. Z uvedeného počtu 23 podnikov splnilo zákonnú povinnosť načas, 
ďalších 18 podnikov predloţilo správu po výzve TÚ SR na dodatočné predloţenie správy  
o pouţívaní čísel. 
     Na základe predloţených správ o pouţívaní čísel za rok 2010 bola určená suma 
platieb za pouţívanie čísel 332 960 eur.  
     V súvislosti s implementáciou nového regulačného rámca pre elektronické 
komunikácie, podľa § 78 odsek 4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách bolo do 19. decembra 2011 v správnom konaní začatom v tejto veci z 
vlastného podnetu vydaných 37 rozhodnutí, ktorými boli uvedené do súladu so zákonom 
všetky (264) platné individuálne povolenia na pouţívanie čísel.  
     Súčasťou implementácie nového regulačného rámca bolo aj vydanie upraveného 
číslovacieho plánu a sadzobníka úhrad  za pridelené čísla, ako nástrojov na dosiahnutie 
efektívnejšieho vyuţívania pridelených čísel a číselných mnoţín a to najmä stanovením 
platby za kaţdé pridelené a nie len vyuţívané čísla a úpravou veľkosti prideľovaných 
číselných mnoţín. Očakávaným následkom prijatia týchto  opatrení TÚ SR je v súčasnej 
dobe uţ realizované vrátenie nevyuţívaných  mnoţín geografických i negeografických 
čísel, pridelených podnikom podľa predchádzajúcich pravidiel prideľovania. 
 
 

 

Oblasť správy frekvenčného spektra  
 

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

V procese aktualizácie Národnej tabuľky frekvenčného spektra (NTFS) sa aktívne 
podieľal na príprave jej aktualizovaného znenia v zmysle zmien a novoprijatých 
dokumentov na úrovni CEPT a EK. 

V priebehu roka 2011 po ukončení konzultácií v EK bolo zverejnených 21 nových 
technických špecifikácií rádiových regulovaných rozhraní pre pozemský digitálny rozhlas 
(T-DAB), svetové digitálne rádio (DRM), pozemské digitálne televízne vysielanie (DVB-T), 
pomocnú sluţbu pre zostavovanie programov/pomocnú rozhlasovú sluţbu (SAP/SAB) a 
elektronické zhromaţďovanie správ (ENG/OB), druţicový digitálny rozhlas (S-DAB) 
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a viacbodový televízny distribučný systém (MVDS) ktoré TÚ SR vydal podľa smernice č. 
98/34/ES, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických 
noriem a predpisov. Návrhy nových technických špecifikácií rádiových regulovaných 
rozhraní za Slovenskú republiku sú zverejnené v databáze TRIS (The Technical 
Regulations Information System) na stránkach EK:  

 Technická špecifikácia regulovaného rozhrania č. RIS 0026 - Rozhlasová 
sluţba/Pozemská rozhlasová sluţba (T-DAB),  

 Technická špecifikácia regulovaného rozhrania č. RIS 0027 - Rozhlasová 
sluţba/Pozemská rozhlasová sluţba (DRM),  

 Technická špecifikácia regulovaného rozhrania č. RIS 0028 - Rozhlasová 
sluţba/Pozemská rozhlasová sluţba (DVB-T),  

 Technická špecifikácia regulovaného rozhrania č. RIS 0029 - Pozemná pohyblivá 
sluţba / SAP/SAB a ENG/OB,  

 Technická špecifikácia regulovaného rozhrania č. RIS 0030 - Druţicová rozhlasová 
sluţba, 

 Technická špecifikácia regulovaného rozhrania č. RIS 0031 - Pevná sluţba/Bod – 
multibod,  

 

RIS Označenie 
Frekvenčné 

pásmo 
Poznámky Vydanie Dátum 

RIS 0026-
01 

T-DAB 174 – 230 MHz 
Pásmo TV III 
(vysielače) 

1.0 12.05.2011 

RIS 0026-
02 

T-DAB 174 – 230 MHz 
Pásmo TV III 
(opakovače) 

1.0 12.05.2011 

RIS 0026-
03 

T-DAB 
1452,0 – 1479,5 

MHz 
Pásmo L 

(vysielače) 
1.0 12.05.2011 

RIS 0026-
04 

T-DAB 
1452,0 – 1479,5 

MHz 
Pásmo L 

(opakovače) 
1.0 12.05.2011 

RIS 0027-
01 

DRM 155 – 181 kHz DV 1.0 12.05.2011 

RIS 0027-
02 

DRM 531 – 1602 kHz SV 1.0 12.05.2011 

RIS 0027-
03 

DRM 3,2 – 26,1 MHz KV 1.0 12.05.2011 

RIS 0027-
04 

DRM 87,5 – 108,0 MHz 
VKV II 

(vysielače) 
1.0 12.05.2011 

RIS 0027-
05 

DRM 87,5 – 108,0 MHz 
VKV II 

(opakovače) 
1.0 12.05.2011 

RIS 0028-
01 

DVB-T 174 – 230 MHz 
Pásmo TV III 
(vysielače) 

1.0 12.05.2011 

RIS 0028-
02 

DVB-T 174 – 230 MHz 
Pásmo TV III 
(opakovače) 

1.0 12.05.2011 

RIS 0028-
03 

DVB-T 470 – 862 MHz 
Pásmo TV IV a V 

(vysielače) 
1.0 12.05.2011 

RIS 0028-
04 

DVB-T 470 – 862 MHz 
Pásmo TV IV a V 

(opakovače) 
1.0 12.05.2011 

RIS 0029- Bezšnúrové 2300 - 2400 MHz digitálne spoje 1.0 12.05.2011 
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01 kamery 

RIS 0029-
02 

SAP/SAB 
prenosné  

2300 - 2400 MHz digitálne spoje 1.0 12.05.2011 

RIS 0029-
03 

SAP/SAB 
palubné 
letecké  

2300 - 2400 MHz digitálne spoje 1.0 12.05.2011 

RIS 0029-
04 

SAP/SAB      
bod-bod  

2300 - 2400 MHz 
dočasné 

digitálne spoje 
1.0 12.05.2011 

RIS 0029-
05 

SAP/SAB 
vozidlové  

2300 - 2400 MHz digitálne spoje 1.0 12.05.2011 

RIS 0030-
01 

Druţicový 
rozhlas 

1479,5 – 1492,0 
MHz 

S-DAB 1.0 12.05.2011 

RIS 0031-
01 

Bod-multibod 
11 700,0 - 12 500,0 

MHz 
MVDS 1.0 26.07.2011 

RIS 0031-
02 

Bod-multibod 
10 650,0 - 10 680,0 

MHz 
spätný kanál 

MVDS 
1.0 26.07.2011 

 

V súvislosti s postupnou výstavbou vysielacích sietí 2. multiplexu a verejnoprávneho 
multiplexu a s tým súvisiacim postupným vypínaním analógových TV vysielačov 
a prevádzačov TÚ SR overoval pokrytia niektorých lokalít Slovenskej republiky digitálnym 
TV signálom prevádzkovaných celoplošných vysielacích sietí. Bolo vypracovaných 13 
analýz pokrytia územia DVB-T signálom pre účely praktického overenia výsledkov 
výpočtov meraním. 

Vzhľadom na vysoký záujem lokálnych vysielateľov a prevádzkovateľov lokálneho 
DVB-T vysielania o pridelenie frekvencie pre účely poskytovania miestnych multiplexov 
a k obmedzenej kapacite frekvenčného spektra  úrad zahájil v roku 2011 štúdie zamerané 
na aplikovanie nového prístupu k prideľovaniu frekvencií pre lokálne DVB-T vysielanie. 
Podľa odporúčaní, ktoré boli vypracované technickými organizáciami na úrovni CEPT-u  
preskúmal úrad moţnosť pridelenia susedného kanála ku kanálu, ktorý je Slovenskej 
republike pridelený Regionálnou dohodou pre plánovanie digitálnej pozemskej 
rozhlasovej a televíznej sluţby a jej prílohami, ktorá bola prijatá Regionálnou 
rádiokomunikačnou konferenciou Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) pre 
plánovanie digitálnej pozemskej rozhlasovej a televíznej sluţby v častiach regiónov 1 a 3 
a vo frekvenčných pásmach 174-230 MHz a 470-862 MHz v Ţeneve, 2006 o vyuţívaní 
frekvencií označovanej ako Dohoda GE06D v rovnakej lokalite. Na základe výpočtom 
preukázanej kompatibility vysielacích sietí s rôznym obsahom, vyuţívajúcich rôzne 
stanovišťa v rámci rovnakého allotmentu TÚ SR vydal individuálne povolenie na 
prevádzku lokálneho DVB vysielača Trenčín K58. Následne po začatí tohto vysielania TÚ 
SR uskutočnil prvú fázu meraní, zameraných na overenie kompatibility týchto dvoch 
vysielacích sietí v reálnych podmienkach. 

V priebehu roku 2011 sa uskutočnili rokovania medzi TÚ SR a prevádzkovateľom 
vysielacej siete 1. multiplexu vo veci predčasného vrátenia frekvencií z frekvenčného 
pásma 790 – 862 MHz, ktoré boli prevádzkovateľovi pridelené v roku 2009 s platnosťou 
do roku 2015. TÚ SR v zmysle výsledkov týchto rokovaní vykonal na základe ţiadosti 
prevádzkovateľa zmenu v rozhodnutiach o pridelení frekvencií pre vysielaciu sieť 1. 
multiplexu (zmena kanálov pre 11 území frekvenčných vyhradení, s výnimkou územia 
frekvenčného vyhradenia Nitra, a predĺţenie doby platnosti povolení do roku 2021). 
Frekvencie z frekvenčného pásma 790 – 862 MHz sú v súčasnej dobe k dispozícii pre 
účel vyhlásenia výberového konania na pridelenie týchto frekvencií pre mobilnú sluţbu 
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v súlade s rozhodnutím EK 2010/267/EU zo 6. mája 2010 o harmonizovaných 
technických podmienkach vyuţívania frekvenčného pásma 790 – 862 MHz v rámci 
pozemských systémov schopných zabezpečiť poskytovanie sluţieb elektronickej 
komunikácie v Európskej únii. 

TÚ SR v roku 2011 spolupracoval s prevádzkovateľom vysielacích sietí 2. multiplexu 
a verejnoprávneho multiplexu DVB-T pri optimalizácii technických parametrov DVB-T 
vysielačov. Posúdil 6 ţiadostí prevádzkovateľa multiplexu o prehodnotenie technických 
parametrov DVB-T vysielačov a začali proces medzinárodnej prekoordinácie týchto 
parametrov. Na základe výsledkov koordinačného procesu TÚ SR vydal dve povolenia na 
prevádzkovanie DVB-T vysielačov v rámci vysielacej siete verejnoprávneho multiplexu. 

 
 
TÚ SR v roku  2010 zabezpečil implementáciu týchto rozhodnutí CEPT a EK: 
  

 ECC/DEC/(11)02 z 11. marca 2011 pre priemyselné radary na meranie hladiny 
(LPR) prevádzkované vo frekvenčných pásmach 6 – 8,5 GHz, 24,05 – 26,5 GHz, 
57 – 64 GHz a 75 – 85 GHz, 

 ECC/DEC/(08)05 ECC Rozhodnutie z 27 júna 2008 o harmonizácii frekvenčného 
spektra pre digital Public Protection and Disaster Relief (PPDR) vo frekvenčných 
pásmach 380-470 MHz, 

 ECC/DEC/(02)09 z 15. novembra 2002 Voľný pohyb a pouţitie GSM-R mobilných 
terminálov v pásme 876-880/921-925 MHz pre účely ţelezníc podľa 
ERC/DEC/(95)01, 

 ECC/DEC/(02)10 o vyňatí GSM-R mobilných terminálov v pásme 876-880/921-925 
MHz pre účely ţelezníc, 

 ECC/DEC/(06)13 Stanovenie GSM-900/1800 pásiem pre terestriálne IMT-
2000/UMTS, 

 ECC/DEC/(08)08 rozhodnutie o harmonizovanom pouţití GSM systémov na 
palube lodí vo frekvenčných pásmach 880-915/925-960 a 1710-1785/1805-1880 
MHz, 

 ECC/DEC/(10)01 - Ochrana EESS v pásme 1400 – 1427 MHz , implementované 
v NTFS a v pláne vyuţívania frekvenčného spektra, 

 ECC/DEC/(10)02 – Kompatibilita medzi FXSS v pásme 30-31 GHz a EESS 
v pásme 31,3 – 31,5 GHz , implementované v NTFS, 

 ERC/REC 54-01 – odporúčanie Výboru pre elektronické komunikácie z 24. 
septembra 2010 o metódach merania maximálneho frekvenčného zdvihu emisií 
FM vysielania v pásme 87,5 – 108 MHz. Toto odporúčanie bolo implementované 
v prílohe k plánu vyuţívania frekvenčného spektra FP/BS – 04 pre úsek 87,5 – 108 
MHz,  

 2010/368/EU z 30. júna 2010 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/771/ES o 
harmonizácii frekvenčného spektra na vyuţívanie zariadeniami s krátkym 
dosahom, 

 2010/166/EÚ Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2010 o harmonizovaných 
podmienkach vyuţívania rádiového frekvenčného spektra na poskytovanie sluţieb 
mobilnej komunikácie na palubách plavidiel (sluţby MCV) v Európskej únii, 

 2011/251/EÚ Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/766/ES 
o harmonizácii frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz pre pozemné systémy. 

 2008/294/ES rozhodnutie Európskej komisie č. 2008/294/EC zo dňa 7. apríla 2008, 
o harmonizovaných podmienkach vyuţívania spektra na prevádzkovanie 
mobilných komunikačných sluţieb v lietadlách (sluţieb MCA) v Spoločenstve, 
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 128/1999/EC Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 14. decembra 1998 o 
harmonizovaných podmienkach vyuţívania spektra na prevádzkovanie mobilných 
komunikačných sluţieb tretej generácie (UMTS) v Spoločenstve, 

 2008/477/EC Rozhodnutie Komisie z 13. júna 2008 o harmonizácii frekvenčného 
pásma 2500 – 2690 MHz vyuţívaného v rámci pozemských systémov, ktorými sa 
zabezpečuje poskytovanie sluţieb elektronickej komunikácie v Spoločenstve. 

 2009/114/EC SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 16. 
septembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení 
kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych 
bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve. 

 
 

Plán využitia frekvenčného spektra (PVFS) 
 

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

 FP/MS-01/rev. 2 – príloha k PVFS pre úsek 925 – 960 MHz pre paneurópske  
verejné  digitálne elektronické siete zmenená v súvislosti s nadobudnutím účinnosti 
zákona 351/2011 Z. z., 

 FP/MS-02/rev. 2 - príloha k PVFS pre úsek 1805 - 1880 MHz pre paneurópske  
verejné  digitálne elektronické siete zmenená v súvislosti s nadobudnutím účinnosti 
zákona 351/2011 Z. z., 

 FP/MS-03/rev. 1 – príloha k PVFS pre úsek 1900 – 1920 a 2100 - 2125 MHz pre 
paneurópske  verejné  digitálne elektronické siete zmenená v súvislosti s 
nadobudnutím účinnosti zákona 351/2011 Z. z., 

 FP/MS-04/rev. 1 – príloha k PVFS pre úsek 2110 – 2170 / 1920 - 1980 MHz pre 
paneurópske  verejné  digitálne elektronické siete zmenená v súvislosti s 
nadobudnutím účinnosti zákona 351/2011 Z. z., 

 FP/MS-06/rev. 1 – príloha k PVFS pre úsek 451,310 – 455,730 / 461,310 – 
465,730 MHz pre verejné elektronické siete zmenená v súvislosti s nadobudnutím 
účinnosti zákona 351/2011 Z. z., 

 FP/MS-07 – zrušenie prílohy k PVFS pre úsek 451,310 – 455,730 / 461,310 – 
465,730 MHz z dôvodu nadbytočnosti, 

 FP/MS-09 rev. 2 – príloha k PVFS pre úsek 876 – 880 / 921 – 925 MHz pre 
neverejné elektronické siete GSM-R zmenená v súvislosti s nadobudnutím 
účinnosti zákona 351/2011 Z. z., 

 FP/MS-10 rev. 1 – príloha k PVFS pre úsek 870 - 876 / 917 - 921 MHz pre verejné 
elektronické siete zmenená v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona 
351/2011 Z. z., 

 FP/MS-11 rev.1 – príloha k PVFS pre úsek 2500 - 2690 MHz pre verejné 
elektronické siete zmenená v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona 
351/2011 Z. z., 

 FP/FS – 13/rev. 1 - príloha k PVFS pre úsek 12,750 – 13,250 GHz); revízia prílohy 
riešila neuplatňovanie  minimálneho výkonu zariadenia,  čo v konečnom dôsledku 
bude mať pozitívny dopad na  efektívnejšie vyuţívanie frekvenčného spektra 
v danom frekvenčnom úseku. Ďalej určila pre minimálnu dĺţku skoku 10 km spoje 
s kapacitou <100 Mb/s, zariadenia triedy (class) 2, 3, 4 a pre minimálnu dĺţku 
skoku 7 km spoje s kapacitou >100 Mb/s a zariadenia triedy (class) 5A, 5B, 6A, čo 
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umoţňuje nasadiť technológie s vyššou spektrálnou účinnosťou pri zachovaní 
kvality spoja, 

 FP/FS – 15/rev. 1 - Príloha k PVFS pre úsek 14,4 – 15,350 GHz; revízia prílohy 
riešila neuplatňovanie  minimálneho výkonu zariadenia,  čo v konečnom dôsledku 
bude mať pozitívny dopad na  efektívnejšie vyuţívanie frekvenčného spektra 
v danom frekvenčnom úseku. Ďalej riešila minimálnu dĺţku skoku, pričom  dĺţka 
skoku sa zníţila z 10 km na 8 km a to bez ohľadu na triedu a kapacitu zariadenia, 
čo umoţňuje nasadiť technológie s vyššou spektrálnou účinnosťou pri zachovaní 
kvality spoja, 

 FP/FS – 16/rev. 2 - Príloha k PVFS pre úsek 17,7 – 19,7 GHz; revízia prílohy 
riešila neuplatňovanie  minimálneho výkonu zariadenia,  čo v konečnom dôsledku 
bude mať pozitívny dopad na  efektívnejšie vyuţívanie frekvenčného spektra 
v danom frekvenčnom úseku,  

 FP/FS – 17/rev. 1 - Príloha k PVFS pre úsek 22,0 – 23,6GHz; revízia prílohy určila 
pre minimálnu dĺţku skoku 3 km spoje s kapacitou <100 Mb/s, alebo zariadenia 
triedy (class) 2, 3, 4L, 4H a pre minimálnu dĺţku skoku 1 km spoje s kapacitou 
>100 Mb/s a zariadenia triedy (class) 5A, 5B, 6A, 6B, čo v budúcnosti umoţní 
nasadiť technológie s vyššou spektrálnou účinnosťou pri zachovaní kvality spoja, 

 FP/BS – 03 – príloha k PVFS pre úsek 1452 – 1479,5 MHz (nadobudla účinnosť 
10.03.3011), 

 FP/BS – 04 – príloha k PVFS pre úsek 87,5 – 108 MHz (nadobudla účinnosť 
01.09.2011), 

 FP/BS – 01/rev.5 – príloha k PVFS pre úsek 470 – 790 MHz : príloha bola 
zmenená v súvislosti s rozhodnutím EK 2010/267/EÚ zo 6. mája 2010 
o harmonizovaných technických podmienkach vyuţívania frekvenčného pásma 
790 – 862 MHz v rámci pozemských systémov schopných zabezpečiť 
poskytovanie elektronickej komunikácie v Európskej únii a v súvislosti so 
znením NTFS, podľa ktorej je frekvenčné pásmo 790 – 862 MHz pridelené 
v Slovenskej republike pohyblivej sluţbe (okrem leteckej pohyblivej); revízia prílohy 
mení frekvenčný úsek zo 470 – 862 MHz na 470 – 790 MHz a spôsob pridelenia 
frekvencií sa dopĺňa o text „práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií je moţné 
previesť alebo prenajať“, 

 FP/BS – 02/rev.2 – príloha k PVFS pre úsek 174 – 230 MHz : príloha bola 
zmenená v súvislosti s reguláciou elektronických komunikácií a s presadzovaním 
efektívneho vyuţívania frekvenčného spektra; revízia prílohy obmedzuje vyuţitie 
modulácie QPSK pre vysielanie v štandarde DVB-T v rámci miestnych multiplexov 
a spôsob pridelenia frekvencií sa dopĺňa o text „práva vyplývajúce z pridelenia 
frekvencií je moţné previesť alebo prenajať“, 

 FP/BS – 03/rev.1 – príloha k PVFS pre úsek 1452 – 1479,5 MHz : revízia prílohy 
dopĺňa spôsob pridelenia frekvencií o text „práva vyplývajúce z pridelenia 
frekvencií je moţné previesť alebo prenajať“, 

 FP/BS – 04/rev.1 – príloha k PVFS pre úsek 87,5 – 108 MHz : revízia prílohy 
dopĺňa spôsob pridelenia frekvencií o text „prevod a prenájom práv vyplývajúcich z 
pridelenia pre analógové rozhlasové vysielanie nie je moţné uskutočniť.“ 
 
 

     Predmetom zmien bolo zosúladenie PVFS s novými poznatkami úradu o jednotlivých 
pásmach, poţiadavkami a podnetmi ţiadateľov o vydanie individuálnych povolení ako aj 
 poţiadaviek odbornej verejnosti.  
     V druhom štvrťroku roku 2011 bola revidovaná PVFS FP/FS – 10/rev. 4 (Príloha k 
plánu vyuţitia frekvenčného spektra pre úsek 10 150 – 10 650 MHz).  Predmetom zmeny 
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bolo zosúladenie plánu vyuţívania frekvenčného spektra s rozhodnutím 
ECC/DEC/(10)01. 
     Dňa 22. októbra 2011 bol v Zbierke zákonov SR uverejnený zákon č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách, ktorý nadobudol účinnosť 01. 11. 2011 a z dôvodov 
zosúladenia PVFS s týmto zákonom zmenil úrad všetky prílohy k Plánu vyuţitia 
frekvenčného spektra. Niektoré prílohy k PVFS boli z dôvodu povahy ich zmeny 
predloţené na verejnú konzultáciu za účelom zabezpečenia efektívneho vyuţívania 
frekvenčného spektra, vhodného stanovenia podmienok, ako i stanovenia jasných 
pravidiel, a nediskrimináciu prístupu k frekvenciám.   
 

 
Všeobecné povolenia  
 
     V priebehu roku 2011 TÚ SR pripravil návrhy nových všeobecných povolení, ktoré 
prešli riadnym pripomienkovým konaním a úrad ich následne vyhlásil. Boli to všeobecné 
povolenia: 

 Všeobecné povolenie č. VPR – 01/2011 na prevádzkovanie vysielacích rádiových 
zariadení krátkeho dosahu SRD, určených pre bezdrôtové prístupové siete 
rádiových miestnych dátových sietí (WAS/RLAN) a multigigabitové bezdrôtové 
systémy (MGWS) WAS/RLAN, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 odporúčania 
ERC/REC 70-03,  

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

 Všeobecné povolenie č. VPR-05/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné 
povolenie č. VPR-2/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym 
dosahom vyuţívané ako lekárske membránové implantáty na meranie tlaku krvi, 

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

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

 Všeobecné povolenie č. VPR-01/2011 na prevádzkovanie vysielacích rádiových 
zariadení krátkeho dosahu SRD, určených pre bezdrôtové prístupové siete 
rádiových miestnych dátových sietí a multigigabitové bezdrôtové systémy 
WAS/RLAN,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 02/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach 6 – 8,5 GHz, 24,05 – 26,5 GHz, 57 – 64 GHz a 75 – 85 GHz pri 
prevádzke priemyselných radarov na meranie hladiny LPR , ktoré pouţívajú 
ultraširokopásmové technológie UWB. 

 
     V súvislosti s prijatím zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách účinného 
od 1.11.2011 TÚ SR vypracoval návrhy 42 zosúladených všeobecných povolení, ktoré 
boli na stránke TÚ SR zverejnené na verejné pripomienkovanie ktoré bolo ukončené 
30.12.2011. 

 Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2011 na pouţívanie frekvencií pri prevádzke 
bezšnúrových mikrofónov,  
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 Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2011 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie 
VPR-06/2001 na prevádzkovanie bezšnúrových telefónov (CT1 a CT2) vyhlásené 
30. októbra 2001,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 1880 - 1900 MHz pri prevádzke bezšnúrových telefónov, pobočkových 
ústrední a zariadení na prenos dát podľa štandardu DECT,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2011 ktorým sa zrušuje všeobecné povolenie 
VPR-08/2001 na prevádzkovanie pohyblivých vysielacích rádiových staníc verejnej 
rádiotelefónnej siete EUROTEL - NMT 450 vyhlásené 30. októbra 2001,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach 30,075 - 30,300 MHz a 39,775 - 40,000 MHz pri prevádzke bezdrôtových 
telefónov CT0,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 08/2011 na pouţívanie frekvencií v pásmach 863 - 
865 MHz, 1795 - 1800 MHz a 87.5 - 108.0 MHz pri prevádzkovaní rádiových 
zariadení s krátkym dosahom SRD pre bezdrôtové audio aplikácie,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 09/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach 5795 – 5815 MHz, 24,050 – 24,250 GHz, 63 – 64 GHz a 76 – 77 GHz na 
prevádzkovanie automobilových radarových zariadení krátkeho dosahu RTTT,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 10/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach 21,65 – 26,65 GHz na dočasné prevádzkovanie automobilových 
radarových zariadení krátkeho dosahu RTTT,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 11/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach 77 - 81 GHz na prevádzkovanie automobilových radarových zariadení 
krátkeho dosahu SRR,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 12/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach 169,4000 – 169,5875 MHz na prevádzkovanie prenosných rádiových 
pomôcok a načúvacích prístrojov pre sluchovo postihnuté osoby,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 13/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 5875 – 5905 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení 
inteligentných dopravných systémov ITS,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 14/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 9 kHz – 30 MHz na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení 
krátkeho dosahu SRD na induktívne aplikácie,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 15/2011 na pouţívanie frekvencií pri prevádzke 
vysielacích rádiových zariadení určených na diaľkové ovládanie modelov 
pouţívaných na zemi, vo vzduchu alebo vo vode,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 16/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach 3,5 GHz, 10,5 GHz, 25,5 GHz a 29 GHz pri prevádzke vysielacích 
rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou terminálových staníc pevných 
telekomunikačných prístupových sietí FWA,  

 Príloha k všeobecnému povoleniu č. VPR – 17/2011,  
 Všeobecné povolenie č. VPR – 17/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 

pásme 2400 – 2483,5 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení s 
krátkym dosahom určených na širokopásmový prenos dát v rádiových sieťach 
WAS/RLAN s vyuţitím modulácie rozpestretého spektra,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 18/2011 na pouţívanie frekvenčných pásiem 1 525 
– 1 559 MHz a 1 626,5 - 1 660,5 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových 
zariadení satelitnej sluţby, ktoré sú súčasťou pozemných pohyblivých terminálov 
EMS MSSAT,  
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 Všeobecné povolenie č. VPR – 19/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 900 MHz pri prevádzke pohyblivých koncových vysielacích rádiových staníc 
neverejných rádiotelefónnych sietí GSM-R, určených pre spojenie na ţelezniciach,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 20/2011 na pouţívanie frekvenčného pásma 
446,000 - 446,100 MHz pri prevádzke rádiových zariadení pre hlasovú 
komunikáciu označovaných ako PMR 446,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 21/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 457 kHz pre rádiové zariadenia krátkeho dosahu na vyhľadávanie obetí 
zasypaných v lavínach,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 22/2011 na pouţívanie frekvencií 448,070 MHz a 
448,170 MHz pri prevádzkovaní telemetrických rádiových zariadení,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 23/2011 na pouţívanie frekvenčného pásma 27 
MHz (tzv. pásmo CB ) pri prevádzkovaní občianskych rádiostaníc, určených na 
rádiové spojenie fyzických alebo právnických osôb,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 24/2011 na pouţívanie frekvencií 87,050 MHz a 
87,100 MHz na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidiacich a slabozrakých,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 25/2011 na pouţívanie frekvencií 447,6375 MHz, 
447,3250 MHz, 447,3125 MHz, 447,3750 MHz a 441,4750 MHz na 
prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej sluţby, ktoré 
sú súčasťou bezdrôtových miestnych informačných systémov BOR,  

 Príloha k všeobecnému povoleniu č. VPR - 25/2011,  
 Všeobecné povolenie č. VPR – 26/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 

pásmach 9 – 315 kHz, 315 – 600 kHz, 12,5 – 20,0 MHz a 30.0-37.5 MHz na 
prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom vyuţívané ako aktívne 
medicínske implantáty,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 27/2011 na pouţívanie frekvenčného pásma 
446,100 - 446,200 MHz pri prevádzke rádiových zariadení pre hlasovú 
komunikáciu označovaných ako digitálne PMR 446,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 28/2011 na pouţívanie frekvencií 169,48125 MHz 
a 169,59375 MHz pri prevádzkovaní prenosných rádiových zariadení 
označovaných ako „sociálny alarm“ (ďalej len „rádiové zariadenia") ktoré umoţňujú 
osobám v tiesni privolať jednoduchou manipuláciou pomoc v obmedzenej oblasti  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 29/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 169,4000 - 169,4750 MHz pri prevádzkovaní prenosných rádiových 
zariadení krátkeho dosahu pre čítače meracích prístrojov a lokalizačné a 
monitorovacie systémy,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 30/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 401 - 406 MHz na prevádzkovanie rádiových systémov komunikácie 
aktívnych medicínskych implantátov a ich príslušenstva s veľmi malým výkonom 
ULP-AMI,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 31/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 9 kHz - 40 GHz na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení 
krátkeho dosahu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené na prenos dátových, 
hovorových a iných signálov a ktoré pouţívajú rôzne druhy modulácie,   

 Všeobecné povolenie č. VPR – 32/2011 na pouţívanie frekvencií pri 
prevádzkovaní nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym 
dosahom SRD (ďalej len „rádiové zariadenia“), určených na prenos dátových, 
hovorových a iných signálov ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach uvedených v 
prílohe č. 1 odporúčania ERC/REC 70 – 03,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 33/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 40,5 – 43,5 GHz na prevádzkovanie digitálnych vysielacích rádiových 
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zariadení (ďalej len „rádiové zariadenia“) ktoré sú súčasťou účastníckych 
koncových staníc v sieťach typu MWS (Multimedia Wireless Systems),  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 34/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 868,6 MHz – 869,700 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení s 
krátkym dosahom označovaných ako poplachové systémy - alarmy (ďalej len 
„rádiové zariadenia") ktoré sa pouţívajú na zabezpečenie a ochranu osôb alebo 
majetku,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 35/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 5150 – 5725 MHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení určených 
na širokopásmový prenos dát v rádiových miestnych sieťach WAS/RLAN s 
vyuţitím modulácie rozpestretého spektra,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 36/2011 na pouţívanie frekvencií pri prevádzke 
vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre rádiové 
aplikácie zahrňujúce radarové systémy, zariadenia pre detekciu pohybu 
a stráţenie,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 37/2011 na pouţívanie frekvencií pri prevádzke 
vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD určených pre rádiové 
identifikačné zariadenia RFID,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 38/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach 17,1 – 17,3 GHz a 57,0 – 66,0 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových 
zariadení s krátkym dosahom SRD určených pre bezdrôtové prístupové siete 
WAS/RLAN a multigigabitové bezdrôtové systémy MGWS,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 39/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz a UMTS 2100 MHz pri prevádzke 
pohyblivých koncových vysielacích rádiových zariadení verejných elektronických 
komunikačných sietí GSM, IMT/UMTS,  

 Príloha č. 1 k všeobecnému povoleniu č. VPR - 39/2011,  
 Príloha č. 2 k všeobecnému povoleniu č. VPR - 39/2011,  
 Všeobecné povolenie č. VPR – 40/2011 na pouţívanie frekvencií určených na 

prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pouţívajúcich ultraširokopásmové 
technológie UWB,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 41/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 1 – 3 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení druţicovej sluţby  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 42/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčnom 
pásme 1 – 3 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení druţicovej sluţby,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 43/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach 71 - 76 GHz a 81 - 86 GHz pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení 
pevnej sluţby bod – bod,  

 Všeobecné povolenie č. VPR – 44/2011 na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných 
pásmach 450 – 470 MHz a 870 - 876 MHz / 915 - 921 MHz na prevádzkovanie 
širokopásmových digitálnych vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej 
sluţby, ktoré sú súčasťou uţívateľských terminálov verejnej elektronickej 
komunikačnej siete. 

 
Verejné konzultácie 
 

TÚ SR k téme budúceho vyuţívania frekvenčného pásma 790-862 MHz uskutočnil 
v máji 2011 druhé kolo verejnej konzultácie „Vyuţitie digitálnej dividendy (pásmo 800 
MHz)“.  
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     Pri druhom kole verejnej konzultácii TÚ SR stanovil spôsob budúceho vyuţívania 
frekvenčného pásma 790-862 MHz. TÚ SR stanovil, ţe princíp budúceho vyuţívania 
frekvenčného pásma 790–862 MHz bude zaloţený na technologickej neutralite 
a neutralite sluţieb. 
     K téme budúceho vyuţívania frekvenčného pásma 2500 – 2690 MHz TÚ SR ešte 
v júni 2009 uskutočnil verejnú konzultáciu. Následne z dôvodu prípravy výberového 
konania na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2,6 GHz 
vyhlásil v decembri 2011 verejnú konzultáciu o príprave a realizácii spoločného 
výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz 
a 2,6 GHz.  
     TÚ SR pripravuje toto výberové konanie na voľné frekvencie pre siete novej generácie 
v súlade s podporou dostupnosti širokopásmových prístupových sietí a sluţieb 
vysokorýchlostného prístupu.  
     Princíp budúceho vyuţívania tohto frekvenčných pásiem je zaloţený na zachovaní  
technologickej neutrality a neutrality sluţieb, s dôrazom na politiku bezdrôtového prístupu 
pre elektronické komunikačné systémy so zameraním na sprístupnenie sluţieb 
umoţňujúcich širokopásmový prístup pre koncových uţívateľov. 
     Za účelom zabezpečenia efektívneho vyuţívania frekvenčného spektra s vhodne 
stanovenými podmienkami, ako i stanovenia jasných pravidiel, a nediskrimináciu prístupu 
k frekvenciám TÚ SR v novembri 2011 vyhlásil verejnú konzultáciu o zmene plánu 
vyuţívania frekvenčného spektra týkajúcu sa stanovenia podmienok prevodu alebo 
prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií.  
 
 
Skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti 
 

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

Druh osvedčenia Počet 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby 65 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby 
I 

71 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby 
II 

126 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné 
cesty 

39 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú 
sluţbu 

11 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú 
sluţbu 

482 

Osvedčenie operátora amatérskych staníc 42 

Osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej sluţby SRC                 1 

 
 

V oblasti amatérskej sluţby TÚ SR tradične spolupracoval so Slovenským zväzom 
rádioamatérov, čím sú v Slovenskej republike vytvárané dobré podmienky pri 
implementácii odporúčaní a návrhov CEPT v tejto sluţbe (napr. povolenie skúšobnej 
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prevádzky v pásme 70 MHz, povolenie experimentálnej prevádzky v pásme 5 MHz).        
V skúšobnej komisii pre skúšky rádioamatérov pracujú dvaja skúsení rádioamatéri zo 
Slovenského zväzu rádioamatérov. 
 
 
Spolupráca so zahraničnými administráciami  
 
     TÚ SR pripravil a následne podpísal bilaterálnu medzinárodne dohody o 
koordinačných podmienkach vyuţívania digitálnej dividendy v pásme 800 MHz a 2,6 GHz 
medzi Slovenskou republikou a Poľskom. 
     Podobne TÚ SR podpísal medzinárodné multilaterárne dohody s administráciami 
Rakúska, Chorvátska, Maďarska a Slovinska o frekvenčnom plánovaní a frekvenčnom 
vyuţívaní frekvencií v pohraničných oblastiach pre pozemné systémy umoţňujúce 
poskytovať elektronické komunikačné sluţby v pásmach 800 MHz a 2,6 GHz. 
 
     Takisto pripravil a podpísal medzinárodnú dohodu o koordinačných podmienkach 
vyuţívania digitálnej dividendy v pásme  800 MHz s Ukrajinou. V novembri 2011 sa 
začala príprava na vypracovanie znenia medzinárodnej dohody o koordinačných 
podmienkach vyuţívania frekvencií v pásme 2,6 GHz. 
     Pripomienkovanie Agreement GSM-R, komunikácia s maďarskou a ukrajinskou 
administráciou (Preferential frequency distribution in GSM-R bands). Po skončení 
Svetovej rádiokomunikačnej konferencie WRC – 12 sa plánuje spoločné stretnutie 
dotknutých administrácií, kde by mal byť proces zavŕšený podpisom spoločnej dohody 
o podmienkach vyuţívania frekvencií v pásme GSM-R. 
     V roku 2011 bol vypracovaný dokument o preferenčných delení kanáloch 
vo frekvenčním pásme 28 GHz medzi administráciami SVK-HNG-UKR-POL pre kanály 15 
aţ 31 so šírkou kanálu 28 MHz. 
     V priebehu roku 2011 bolo vybavených 28 dotazníkov od zahraničných administrácií 
a medzinárodných organizácií. V procese verejných konzultácií bolo posúdených 52 
dokumentov pracovných skupín CEPT-u (ECC elektronický komunikačný výbor, WGFM 
pracovná skupina pre riadenie frekvenčného spektra, WGSE  pracovná skupina pre 
technické záleţitosti frekvenčného spektra, WGRA  pracovná skupina pre regulačné 
záleţitosti, WGNaN pre číslovanie a siete). 
     V súvislosti s modifikáciou frekvenčných plánov Slovenskej republiky pre analógové a 
digitálne terestriálne vysielanie úrad posúdil a následne zaslal administráciám dotknutých 
krajín 116 frekvenčných koordinačných poţiadaviek pre DVB - T. Posudzoval 61 takýchto 
koordinačných poţiadaviek od zahraničných administrácií pre DVB – T, 131 pre FM a 78 
pre T - DAB. 
     V apríli 2011 sa zástupcovia úradu zúčastnili multilaterálneho rokovania s poľskou a 
ukrajinskou administráciou. Ťaţiskom rokovaní bola digitálna dividenda (ďalšie vyuţitie 
frekvenčného pásma 790 – 862 MHz) a koordinácia DVB-T vysielačov. V rámci prípravy 
na toto stretnutie úrad posúdil 60 DVB - T koordinačných poţiadaviek a 44 DVB - T 
koordinačných poţiadaviek predloţil na posúdenie (poţiadavky na nové frekvencie pre 
účely poskytovania miestnych multiplexov, resp. poţiadavky prevádzkovateľa existujúcich 
vysielacích sietí na prehodnotenie technických parametrov vysielačov počas 
prechodného obdobia) dotknutým administráciam. 
     V októbri 2011 TÚ SR zorganizoval v Bratislave bilaterálne rokovanie so zástupcami 
rakúskej administrácie. Predmetom tohto rokovania bolo dohodnutie postupu pri 
vzájomnom odsúhlasovaní DVB - T koordinačných poţiadaviek nad rámec GE06D plánov 
oboch administrácií. Obidve zúčastnené strany sa zhodli na tom, ţe spôsobom ako 
zabezpečiť rovnocenný prístup k frekvenčnému spektru by mohlo byť vyhodnocovanie 
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tzv. frekvenčného potenciálu koordinačných poţiadaviek z pohľadu všetkých dotknutých 
administrácií. V rámci prípravy na toto stretnutie úrad posúdil 143 DVB - T koordinačných 
poţiadaviek (z prevaţnej miery sa jednalo o implementáciu GE06 plánu) a 29 DVB - T 
koordinačných poţiadaviek predloţil protistrane na posúdenie (poţiadavky na nové 
frekvencie pre účely poskytovania miestnych multiplexov). Na stretnutí bola riešená tieţ 
problematika DVB-T vysielacích sietí 2. generácie (DVB-T2). V rámci rokovania 
slovenská strana oboznámila zástupcov rakúskej administrácie s frekvenčnými plánmi na 
tri celoplošné DVB-T2 siete, ktoré má v úmysle predloţiť na multilaterálnych 
koordinačných rokovaniach o budúcom vyuţití frekvenčného spektra. 
     V novembri 2011 sa zástupcovia TÚ SR zúčastnili bilaterálneho rokovania s českou 
administráciou. Hlavným bodom rokovania bolo plánovanie frekvenčných kanálov pre 
vysielacie siete DVB-T2. Obidve administrácie predstavili svoje frekvenčné plány pre siete 
DVB-T2, pričom k jednotlivým návrhom sietí zaujali administrácie svoje predbeţné 
stanovisko so zdôraznením, ţe finálne riešenie plánovania DVB-T2 vysielacích sietí musí 
prebehnúť na multilaterálnej úrovni pri dodrţaní zásad rovnocenného prístupu. V rámci 
prípravy na toto stretnutie a počas samotného rokovania zástupcovia úradu posúdili 22 
DVB - T koordinačných poţiadaviek a 8 DVB - T koordinačných poţiadaviek predloţil na 
posúdenie (poţiadavky na nové frekvencie pre účely poskytovania miestnych multiplexov, 
resp. poţiadavky na roztiahnutie frekvenčného vyhradenia TNE K43 smerom na západ). 

 
 

V priebehu celého roku 2011 sa zástupcovia TÚ SR zúčastňovali na činnosti 
výborov a pracovných skupín: 

 
- CEPT 

o Výboru pre elektronické komunikáte (ECC),  
o Pracovnej skupiny frekvenčního manaţmentu (WG FM),  
o Pracovnej skupiny pre technické záleţitosti frekvenčního spektra (WG 

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

(FM 45), 
o Pracovnej skupiny zaoberajúcej sa budúcim vyuţitím frekvenčného 

pásma 1452 – 1492 MHz (FM 50), 
o PMSE 

- EK 
o Politickej skupiny pre rádiové (frekvenčné) spektrum (RSPG), 
o RSPG / podskupinu pre medzinárodnú koordináciu 
o Spoločná podskupina RSPG / BEREC pre riešenie otázok 

konkurenčného prostredia 
o Výboru pre rádiové (frekvenčné) spektrum (RSC), 
o Komunikačného výboru / podskupiny pre mobilné druţicové sluţby 

(COCOM / MSS) 
- Medzinárodnej dohody o harmonizovaných kalkulačných metódach (HCM) 
- Medzinárodnej dohody o vnitrozemských vodných cestách (RAINWAT) 
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Spolupráca s inými orgánmi štátnej správy 
 
     V rámci Medzirezortnej komisie pre harmonizáciu vyuţívania frekvenčného spektra 
v priebehu roka 2011 zástupcovia TÚ SR pracovali na aktualizácii  NTFS. Zapracovali 
do nej zmeny zohľadňujúce pripomienky ďalších dotknutých orgánov štátnej správy. 
Aktuálna verzia NTFS 2011 bola schválená uznesením vlády SR č. 573/2011.  
     TÚ SR priebeţne poskytuje na ţiadosť VÚS Banská Bystrica aktuálne informácie 
o vydaných povoleniach na zverejnenie v medzinárodnej elektronickej databáze EFIS.  
     V rámci dohôd z medzirezortnej komisie úrad priebeţne poskytoval databázy 
notifikovaných frekvencií Slovenskou republikou v ITU v krátkovlnnom frekvenčnom 
pásme a v poţadovanom frekvenčnom pásme pre mikrovlnné spoje MO SR.  
     V rámci medzirezortného konania bolo vybavených 1 074 koordinačných poţiadaviek 
z MO SR pre pásmo krátkych vĺn a v ostatných pásmach 116.  
     Pred pridelením frekvencií vo frekvenčných pásmach zdieľaných s Ministerstvom 
obrany Slovenskej republiky (MO SR) bola priebeţne vykonávaná medzirezortná 
koordinácia v rámci ktorej úrad vybavil 4 poţiadavky. 
     TÚ SR v rámci spolupráce s Radou pre vysielanie a retransmisiu (RVR) riešil otázky 
súvisiace s plánom frekvencií pre analógové rozhlasové vysielanie. V priebehu roka 2011 
pripravil a zaslal RVR na zaradenie do výberového konania 23 frekvencií pre analógové 
terestriálnych rozhlasové vysielanie. V rámci spolupráce s RVR TÚ SR vypracoval 
stanoviská k 6 ţiadostiam lokálnych vysielateľov k ďalšiemu vyuţívaniu analógových 
frekvencií počas prechodného obdobia. V procese zavádzania pravidelného 
terestriálneho digitálneho televízneho vysielania (DVB-T), konkrétne v otázke odnímania 
analógových frekvencií, TÚ SR tak isto aktívne spolupracoval s RVR. 
     V rámci medzirezortnej spolupráce bolo vybavených 5 koordinačných poţiadaviek 
s MO SR pre pásmo krátkych vĺn a 22 koordinačných poţiadaviek s Leteckým úradom SR 
pre pásmo FM. 
     Pred pridelením frekvencií vo frekvenčných pásmach zdieľaných s  MO SR bola 
priebeţne vykonávaná medzirezortná koordinácia, v rámci ktorej úrad vybavil 18 
poţiadaviek.  
     V priebehu roka 2011 TÚ SR tak isto operatívne vybavil 23 ţiadostí Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky (MZV SR) na krátkodobé pridelenie frekvencií pre 
zabezpečenie ochrany predstaviteľov iných štátov, ktorí boli pozvaní na oficiálnu 
návštevu Slovenskej republiky. 

 

 
Prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií 
  
     V súvislosti s ustanovením § 32 ods. 23 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších zmien o prevode práv vyplývajúcich z pridelenia 
frekvencií vydal úrad tri rozhodnutia na prevod práv a v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách sa uskutočnili dva prevody.  
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Prehľad  povolení na prevádzku rádiových zariadení 
 

Elektronická komunikačná služby 
(Druh rádiového zariadenia) 

Počet individuálnych 
povolení za rok 
2011 

Vyd.  Zruš.  Zmena 

Pozemná pohyblivá s individuálnym prídelom 
frekvencie 265 83 68 

Pozemná pohyblivá na spoločných frekvenciách 

 

40 12 13 

Mobilné rádiotelefóne siete – základňové stanice  GSM 
900 

                                                                            

32 4 2459 

GSM 1800 

 

13 2 868 

GSM - R 0 0 0 

UMTS 74 0 286 

Flash OFDM 0 0 197 

Lietadlové a letecké stanice 112 12 33 

Lodné stanice 75 6 15 

Pevná bod - bod 1407 967 4191 

Pevná bod - multibod 37 21 13 

Rozhlasová sluţba – FM rozhlas 30 3 3 

Rozhlasová sluţba – DRM  1 0 0 

Rozhlasová sluţba – analógová televízia 1 1 1 

Rozhlasová sluţba – DVB-T  100 0 26 

Retransmisia - MMDS 17 2 26 

Retransmisia - MVDS 5 1 13 

Pevná druţicová sluţba 6 0 1 

 SNG 

SNG 

44 0 0 

MWS 0 0 0 

Rádiolokácia 0 0 0 

Osobitné povolenia 16 11 5 

Bez šnúrové mikrofóny 8 0 0 

Typové povolenia 0 0 0 

 
Poznámka: povolenia pre mobilné rádiotelefóne siete - v jednom povolení TÚ SR 

naraz povolil viac BTS. 
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Výberové konania 
 
     Výberové konania uskutočňuje TÚ SR v prípade prideľovania vybraných frekvencií 
harmonizovaných pre určitý druh sluţby uvedený v NTFS, ktorých podmienky pridelenia 
sú stanovené v pláne vyuţívania frekvenčného spektra. Výberové konanie TÚ SR začína 
výzvou na predloţenie ponúk, ktorú zverejní vo Vestníku TÚ SR a v jednom celoštátnom 
denníku a na web stránke TÚ SR. Podmienky pridelenia frekvencií sú stanovené v pláne 
vyuţitia frekvenčného spektra. 

     V roku 2011 TÚ SR uskutočnil jedno výberové konanie na pridelenie frekvencií na 
zriadenie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete na účel 
poskytovania elektronickej komunikačnej sluţby – retransmisie nezmenených TV 
programov vo frekvenčnom pásme 2200 – 2300 MHz v lokalite Bratislava. Úspešným 
účastníkom výberového konania sa stala spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, 
s.r.o. 
     Ďalšie výberové konanie, ktoré TÚ SR uskutočnil bolo výberové konanie na udelenie 
terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky 
viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na 
území Slovenskej republiky. Vyhláseniu výberového konania na prevádzkovateľa 
vysielacej siete 4. multiplexu predchádzal workshop, ktorý sa uskutočnil na pôde TÚ SR 
dňa 18.10.2011. Rozhodnutia o pridelení frekvencií víťazovi výberového konania 
nadobudli právoplatnosť v decembri. 
 

 

 

Oblasť štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami 
 

     Štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami bol v roku 2011 zameraný na 
kontrolu plnenia povinností a podmienok určených zákonom o elektronických 
komunikáciách, rozhodnutiami a opatreniami úradu na poskytovanie sietí a sluţieb, 
kontrolou dodrţiavania podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení na trh a do 
prevádzky, ochranou proti rušeniu a kontrolu odstránenia zistených nedostatkov. 

 
Dohľad nad dodržiavaním povinností určených zákonom, rozhodnutiami 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi – opatreniami TÚ SR 
 
     Pri štátnom dohľade nad dodrţiavaním plnenia povinností a podmienok určených 
zákonom, rozhodnutiami a opatreniami TÚ SR vykonal 2730 kontrol v nasledovných 
oblastiach: 
 

      

Kontrola plnenia podmienok a povinností určených 
zákonom: 

Kontroly Nedostatky 

   vo všeobecnom povolení na poskytovanie sietí a sluţieb 378 54 

v oblasti správy čísel a frekvencií 335 97 

kontrola odstránenia zistených nedostatkov 20 3 
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pri poskytovaní sietí a sluţieb 1107 93 

pri poskytovaní univerzálnej sluţby 3 2 

pre ochranu súkromia, údajov a obchodného tajomstva 162 74 

ochrana proti rušeniu 208 42 

Kontrola plnenia podmienok všeob. a individuálnych povolení  
a povinností uloţených rozhodnutí TÚ SR 

517 201 

Spolu 2730 566 

 

     Poverené osoby TÚ SR v roku 2011 vykonali celkovo 2730 kontrol, čo je porovnateľný 
počet vykonaných kontrol ako v roku 2010. Pri vykonaných kontrolách poverené osoby 
kontrolovali dodrţiavanie podmienok všeobecných a individuálnych povolení; plnenie 
oznamovacej povinnosti; plnenie opatrení na zabezpečenie prenositeľnosti čísla, plnenie 
povinností pri uchovávaní údajov; plnenie opatrení na ochranu bezpečnosti sietí 
a sluţieb; plnenie povinností pri poskytovaní sluţieb a sietí; zverejňovanie taríf a 
všeobecných podmienok podnikov na poskytovanie sietí a sluţieb a ich súlad so 
zákonom, prijatie technických a organizačných opatrení na ochranu bezpečnosti sietí 
a sluţieb.   

     Pri dohľade nad dodrţiavaním povinností určených zákonom poverené osoby TÚ SR 
zistili nedostatky v 566 prípadoch, čo je o viac ako 200 zistených nedostatkov menej ako 
v roku 2010, čo je o 25 % menej zistených nedostatkov v roku 2011 ako v roku 2010. 
Zistené nedostatky sa týkali hlavne chýbajúcich niektorých ustanovení vo všeobecných 
podmienkach, v reklamačných poriadkoch, nepredloţenia ponúkaných technických 
špecifikácií rozhraní, ale aj nesplnenie si oznamovacej povinnosti, ale aj nevykonané 
platby za vyuţívanie frekvencií a pridelených čísel. Vyskytli sa aj nedostatky v uchovávaní 
údajov komunikujúcich strán.  

     Nedostatky na úseku rádiovej prevádzky sa týkali prekračovania limitnej  hodnoty  
Δf u rozhlasového vysielača, pouţívanie indoor frekvencií v externom prostredí u Hiperlan 
WiFi zariadení, nesprávne offsety frekvencií u televíznych vysielacích zariadení, 
prekročenie ERP u televízneho vysielača, nesprávne azimuty antén u TVP, umiestnenie 
rozhlas. vysielača na inej kóte, prevádzka TV vysielača a RR spoja bez povolenia a iné.  

     Zistené nedostatky boli uvedené v zápisoch o priebehu a výsledkoch kontroly 
s lehotami určenými na ich odstránenie, ktoré poverené osoby odovzdali podľa § 37 ods. 
2 b) zákona platného do konca októbra 2011 kontrolovaným osobám. Kontrolované 
osoby v týchto lehotách nedostatky odstraňovali. Voči podnikom, ktoré nedostatky 
neodstránili, TÚ SR viedol správne konania vo veci uloţenia pokuty za správny delikt. 

     Pri dohľade nad dodrţiavaním podmienok všeobecného povolenia na poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí a sluţieb TÚ SR vykonal spolu 309 kontrol, čo je 
porovnateľné s rokom 2010. Pri poskytovaní sluţieb zistil 105 nedostatkov, čo je o 80 
zistených nedostatkov menej ako v roku 2010 a v percentuálnom vyjadrení to činí  
o 43,5 % menej zistených nedostatkov ako v predchádzajúcom roku 2010. 
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     Pri dohľade nad dodrţiavaním podmienok všeobecného povolenia na poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí a sluţieb TÚ SR vykonal spolu 210 kontrol, a to 
hlavne so zameraním na kontrolu pevnej a mobilnej verejnej telefónnej siete, internetu, 
retransmisie, prenosu dát a zisťovania nevyţiadanej komunikácie. Pri týchto kontrolách  
zistil 45 nedostatkov, čo je porovnateľné s rokom 2010, kedy pri 243 kontrolách zistil 66 
nedostatkov. 
 
 
Kontroly podľa druhov zariadení: 
 
 

Druh kontroly Počet kontrol Zistené nedostatky 

rozhlasových  a TV vysielačov 77 19 

zariadení MMDS 11 7 

zariadení mobilných sietí   23 0 

zariadení PPS 75 13 

zariadení rádioamatérskej sluţby 0 0 

zariadení RLAN 47 22 

zariadení HIPERLAN 28 10 

bod - bod a bod - multibod 47 6 

Iné rádiové zariadenia 26 26 

SPOLU  334 103 

 
 
Vybavovanie hlásení na rušený a nekvalitný príjem 

 

Rušený príjem 
Počty 
hlásení 

 

Rozhlas 
Prijaté 14 

Vybavené 12 

Televízia 
Prijaté 66 

Vybavené 64 

Pozemná pohyblivá sluţba 
Prijaté 26 

Vybavené 26 

Mobilná telefónna sluţba 
Prijaté 68 

Vybavené 66 

Radary 
Prijaté 2 

Vybavené 2 

Hiperlan 
Prijaté 0 

Vybavené 0 

RLAN 
Prijaté 1 

Vybavené 1 
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Pevná druţicová sluţba 
Prijaté 6 

Vybavené 6 

SW aplikácie 
Prijaté 0 

Vybavené 0 

Amatérska sluţba 
Prijaté 5 

Vybavené 4 

Ostatné sluţby 
Prijaté 73 

Vybavené 73 

Monitoring – súčinnosť s HS a KMS  
Prijaté 81 

Vybavené 81 

Hlásenia o rušení zo zahraničia  
Prijaté 2 

Vybavené 3 

Hlásenia o rušení do zahraničia  
Prijaté 1 

Vybavené 1 

Merania a vyšetrovania na základe podnetov  
Prijaté 44 

Vybavené 44 

SPOLU 
Prijaté 389 

Vybavené 383 

 
 
Trhový dohľad 
 
     V roku 2011 TÚ SR vykonal 58 kontrol dodrţiavania podmienok uvádzania 
telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môţu byť zdrojom elektromagnetického 
rušenia na trh, z toho 15 kontrol mimo plánu z vlastného podnetu a 9 kontrol 
z vonkajšieho podnetu. Spolu bolo skontrolovaných 195 druhov zariadení - z toho 1 typ 
koncového telekomunikačného zariadenia (vyhovovalo), 176 typov rádiových zariadení 
(55 typov nevyhovujúcich), 18 typov zariadení R+T (2 nevyhovujúce) a 10 typov 
zariadenia, ktoré môţe byť zdrojom elektromagnetického rušenia (3 nevyhovujúce).  

     Za jednoznačne rizikové výrobky, ktoré principiálne nevyhovujú poţiadavke R&TTE 
smernice (NV 443/2001 Z. z.) sú označené rušičky (inceptory, jammery) GSM a GPS 
signálov a preto nemôţu byť uvádzané na trh a do prevádzky, distribuované a predávané 
v SR ani v inom štáte EÚ. Samostatným prípadom je uvádzanie GSM opakovačov 
(repeatrov) určených pre pouţitie mimo siete oprávnených prevádzkovateľov verejných 
telekomunikačných sietí do prevádzky, ich ponuka a predaj. Ponuka týchto zariadení by 
mala obsahovať informáciu a upozornenie pre kupujúceho o moţnosti prevádzkovania 
GSM opakovačov v Slovenskej republike, ktorá je moţná iba na základe individuálneho 
povolenia vydaného TÚ SR. Drţiteľom takéhoto povolenia môţu byť operátori, ktorým 
bolo príslušné frekvenčné pásmo pridelené. Iná osoba môţe získať povolenie za 
predpokladu, ţe sa preukáţe súhlasným stanoviskom operátora, ktorého frekvencie by 
mal opakovač pouţívať.  
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Správne konania 
 

     TÚ SR v roku 2011 viedol spolu 526 správnych konaní, čo je v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom nárast o 184 %. Právoplatnými rozhodnutiami sa ukončilo 165 
správnych konaní, čo je nárast o 172 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 
V uvedených správnych konaniach bolo uloţených 99 pokút v celkovej výške 177 432,- € 
a bolo uloţených 30 opatrení na nápravu. Prenesených konaní do budúceho roka na 
doriešenie bolo 26. Účastníci konania sa proti rozhodnutiu prvostupňového správneho 
orgánu odvolali v 10 prípadoch, z čoho 1 odvolanie bolo vybavené v autoremedúre a 9 
bolo postúpených správnemu orgánu 2. stupňa.  

V závaţnom a  medializovanom prípade výpadku tiesňových liniek na uzlovej 
telekomunikačnej ústredni Ţilina KP Ţilina v prvostupňovom správnom konaní účastníkovi 
Slovak Telekom, a.s. KP OŠD ZA uloţil pokutu vo výške 140 000,- €  za to, ţe dňa 
17.1.2011 v popoludňajších hodinách v rozsahu regiónu Ţilinského kraja nezabezpečil 
všetkým uţívateľom verejnej telefónnej siete nepretrţitý prístup na všetky čísla 
tiesňového volania. V odvolacom konaní bola predsedom úradu pokuta potvrdená, 
účastník konania pokutu zaplatil. 
 

 
Mimosúdne riešenie sporov 
 
     V sledovanom období TÚ SR prijal 180 návrhov na riešenie sporov. Z toho 29 návrhov 
bolo odloţených ad acta z dôvodov neúplnosti podania, pričom účastníci neakceptovali 
výzvu TÚ SR na doplnenie podkladov, a tým sa spory stali neriešiteľné, jedno riešenie 
sporu boli ukončené na pokyn účastníka. Úrad skončil riešenie u 156 sporov, z toho 
zhodou 56 sporov.  
 
 

Názov podniku Počet sporov 

Slovak Telekom, a.s.  64 

Orange Slovensko, a.s.  60 

Telefonica Slovakia, s.r.o.  13 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  5 

GTS Slovakia, a.s.  3 

DIGI Slovakia, s.r.o.  2 

Slovanet, a.s.  2 

ANTIK Telecom, s.r.o.  1 

Proxis, s.r.o.   1 

Szari Solutions, s.r.o.   1 

Xtranet Piešťany, s.r.o.  1 

Trnavatel, s.r.o.  1 

MegaVox, s.r.o.  1 

SWAN, a.s. 1 
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Vyšetrovanie a vybavovanie podaní 
 
     Podnety, s ktorými sa obracali koncoví uţívatelia sluţieb a podniky na TÚ SR, sa 
týkali problematiky audiotexových sluţieb, nevyţiadanej komunikácie, prenositeľnosti 
čísel, poskytovania nekorektných informácií podnikmi pri predaji svojich sluţieb, 
porušovania všeobecných podmienok podnikov, rušenia viazaných zmlúv a s tým 
súvisiace predpisovanie pokút za porušenie zmluvných podmienok. TÚ SR v sledovanom 
období prijal celkovo 498 podaní, pričom všetky ţiadosti boli vybavené v zákonom 
stanovenej lehote. TÚ SR vybavil za celé obdobie roku 2011, okrem mimosúdnych riešení 
a správnych konaní, spolu s podaniami nevyriešenými v roku 2010, celkovo 480 
doručených podaní. Riešenie 18 podaní bolo prenesených do nasledujúceho obdobia. 
 

 

Monitoring frekvenčného spektra  
 
     Kontrolná činnosť úradu bola doplnená pravidelnou činnosťou systémov automatického 
monitoringu frekvenčného spektra. Rádiomonitoringom úrad zisťoval obsadenosť a časové 
vyuţitie frekvencií, ďalej kontroloval dodrţiavanie podmienok stanovených v povoleniach na 
prevádzkovanie rádiových zariadení a vyhľadával nepovolené vysielače. 
     Kontrolné meracie stredisko Hviezdoslavov (KMS) pôsobilo hlavne v oblasti kontroly 
dodrţiavania prevádzkovej disciplíny rádiokomunikačných zariadení a vybraných technických 
parametrov rozhlasových a televíznych vysielačov. KMS v roku 2011 vykonalo kontroly 
prevádzky rádioamatérskej sluţby v rozsahu vyše 2279 hodín bez zistených nedostatkov, 2 
413 kontrol technických parametrov R a TV vysielačov bez zistených nedostatkov, 503 hod. 
monitoringu bez zistených nedostatkov, 1679 kontrol obsadenosti frekvenčných pásiem FM 
a TV bez zistených nedostatkov a 2462 meraní DVB-T taktieţ bez zistených nedostatkov. 
 

 

 

Oblasť vzťahov s verejnosťou a s masmédiami 
 
     TÚ SR aktívne informuje laickú i odbornú verejnosť prostredníctvom svojho webového 
sídla, prostredníctvom masmédií a vestníka TÚ SR. Svoje názory verejne prezentoval na 
konferenciách a prostredníctvom masmédií. Verejnosť sa obracia s otázkami na úrad 
telefonicky, písomne, elektronickou poštou aj osobne.  
     V roku 2011 vybavil 57 ţiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám. Ţiadosti vybavil priemerne do troch pracovných dní. TÚ SR 
okrem toho podľa iných zákonov vybavil aj viac ako tisíc ďalších ţiadostí o informácie od 
laickej a odbornej verejnosti.  
    TÚ SR vydal 80 tlačových správ, mnoţstvo krátkych správ a oznámení. Informácie 
masmédiám poskytoval aj formou rozhovorov, prezentácií svojej činnosti, ako aj na 
pracovných a neformálnych stretnutiach. Ţiadosti o vyjadrenia a stanoviská pre 
masmédiá vybavoval neodkladne, spravidla v daný pracovný deň.  
     Výsledkom tejto činnosti bolo viac ako tisícpäťsto príspevkov v sledovaných médiách, 
ktoré priamo informovali o činnosti úradu alebo sa o nej zmienili. Masmédiá informujú 
o činnosti TÚ SR takmer vţdy neutrálne. Z pohľadu kvalitatívnych výsledkov bol 
v masmédiách zaznamenaný 1,2% podiel pozitívnych príspevkov o TÚ SR. 
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Oblasť medzinárodných vzťahov 
 
     TÚ SR zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na 
úrovni regulačných orgánov. Zabezpečovanie medzinárodných vzťahov patrí medzi stále 
činnosti TÚ SR. 
     Ing. Ladislav Mikuš, predseda TÚ SR vykonával funkciu podpredsedu Rady BEREC a 
podpredsedu skupiny nezávislých európskych regulačných orgánov pre oblasť 
telekomunikácií (IRG). 
     V roku 2011 zamestnanci TÚ SR vykonali zahraničné pracovné cesty súvisiace 
s reprezentáciou Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z nášho členstva v Európskej únii 
(EÚ) CEPT a ITU, a ktoré súviseli s Radou EÚ – pracovná skupina telekomunikácií. 
     Zahraničné pracovné cesty zabezpečili dvojstranné a viacstranné medzinárodné styky 
s národnými telekomunikačnými regulačnými orgánmi. V rámci ITU sa TÚ SR zúčastnil na 
odborných seminároch a v pracovných skupinách, ako napr. o frekvenčnom plánovaní 
nových sluţieb, o zbere a spracovaní dát na trhu elektronických komunikácií. 
Zamestnanci TÚ SR zastupovali Slovenskú republiku na rôznych pravidelne sa 
opakujúcich medzinárodných konferenciách, rokovaniach a v pracovných skupinách.  
     Výsledky medzinárodnej spolupráce sú vo výročnej správe uvedené podľa jednotlivých 
oblastí činnosti TÚ SR. 
 

 

 

4.  Rozpočet TÚ SR v roku 2011 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011  
 
 

Ukazovateľ   Pôvodný v EUR Upravený v EUR 
1. Príjmy 15 960 000                           18 100 000 
2. Bežné výdavky (600)  4 786 318 4 509 172 
2.1.Mzdy, platy (610)    2 100 309          2 162 659 
2.2.Odvody a prísp.do 

poisť.(620) 
734 058 797 949 

2.3.Tovary a sluţby (630) 1 180 191 1 029 054 

2.4.Beţné transféry (640) 23 236 23 236 

3. Kapitálové výdavky (70 0)      748 524 496 274 
4. Prostriedky z rozpočtu EÚ           0 0 
07T – Tvorba a implementácia 
politík 07T0302 – Regulácia 
telekomunikačného trhu               
(Výdavky spolu 600+700) 

 
4 786 318 

 
4 509 172 
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Rozpočtové opatrenia v roku 2011   
 
 
1. Listom MDVRR SR č. j. 09315/2011/SRVS/č.z.7974 zo dňa 14.02.2011. Rozpočtové 

opatrenie MDVRR  SR č. 9  upravuje záväzný ukazovateľ 
      
      Bežné výdavky (600) o                                       -             0 eur 
      z toho: 
      poistné a príspevok do  poisťovni (620)          +     42 100 eur 
      tovary a služby (630)                                         -       42 100 eur 

 
 

2. Listom MDPT SR č. j. 18972/2011-SRHS/z.43206 zo dňa 23.8.2011 
      Rozpočtové opatrenie MF SR číslo 63 upravuje záväzný ukazovateľ. 
       
     700 kapitálové výdavky                                     -    27 146,40 eur 
      
     Úhrada zákazky na zakúpenie licencií prostredníctvom multifunkčnej zmluvy Microsoft  
     Enterpricse Agreemet pre TÚ SR. 
       
 
3. Listom MDVRR SR č. j. 23 829/2011/SRHS/z.60489  zo dňa 18.11.2011. 
      Rozpočtové opatrenie MF SR č. 94  upravuje záväzný ukazovateľ. 
 
      Mzdy, platy, služobné príjmy  
      a ostatné osobné vyrovnania (610)                     +   62 350 eur 
      odvody a poistné (620)                                         +   21 791 eur 
      Tovary a sluţby (630)                                             -      9 037 eur   
      Kapitálové výdavky (700)                                     -    75 104 eur 
   
 
4. Listom MDVRR SR č.j.27877/2011-SRHS/z 69386 zo dňa 18.12.2011. 
      Rozpočtové opatrenie MF SR č. 139/2011 upravuje záväzný ukazovateľ.  
 
      700 kapitálové výdavky                                -   150 000 eur 
 
          
5. Listom MDVRR SR č. j. 28083/2011-SRHS/z 69572 zo dňa 28.12.2011. 
      Rozpočtové opatrenie MF SR č. 140  upravuje záväzný ukazovateľ.  
 
      tovary a služby (630)                                     -   100 000 eur 
 
 
6. Listom MDVRR SR č. j. 27007/2011/SRHS/z.69739 zo dňa 29.12.2011. 
      Rozpočtové opatrenie MDVRR SR č. 162 upravuje záväzný ukazovateľ. 
       
      Príjmy (200) o                                                 +  1 140 000 eur 
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Čerpanie bežných výdavkov za rok 2011  
 

Názov poloţky, podpoloţky rozpočet/limit             čerpanie za  
     v tis. € rok 2011 v €                      v % 

610  mzdy, platy                                2 163                  2 162 659                   100,00 

620  poistné a príspevky do 
       zdravotných poisťovní                 798                     797 949                   100,00 

630  tovary a ďalšie služby       1 029               1 014 656                     98,60 

      631 cestovné výdavky          143             142 939                   100,00 

      632 energia, voda, komunikácie     172             171 767                   100,00 

      633  materiál a dodávky          103             102 655                   100,00 

      634 dopravné            65             64 244                       99,26 

      635  rutinná a štandar. údrţba           72             72 191                     100,00 

636 Nájomné            22             22 461                     100,00 

637 ostatné sluţby          452           438 399                      100,00 

640  bežné transfery (odstupné)      23                 7 786                        33,51 

600  Bežné výdavky                          4 013                 3 983 050                       99,25 

700  Kapitálové výdavky                     496           483 856                       97,50 

        Výdavky rozpočtový účet        4 509                 4 466 906                       99,06 
 

 
a/ 610 – mzdy a platy 

 
     Pôvodný rozpis miezd rozpočtu na rok 2011 bol v priebehu roku menený smerom 
nahor o 62 350,- eur. Jeho čerpanie bolo na 100 %. Vyplatili sa všetky mzdové 
prostriedky. Navýšenie bolo z titulu rôznych projektov, ktoré bolo potrebné na konci roka 
oceniť a hmotnú zainteresovanosť pracovníkov, ktorí sa podieľali na príprave výberových 
konaní na jednorazové úhrady. 

 
c/ 630 – tovary a služby 

 
     Pôvodný rozpis rozpočtu  bol v sume  1 180 191,- €. Tento bol upravený – zníţený  aj 
zvýšený tromi rozpočtovými opatreniami. Upravený rozpočet po premietnutí týchto 
rozpočtových opatrení bol  1 029 054 €, čo predstavovalo zníţenie o 151 137,- €. Tovary 
a sluţby sa v roku 2011 čerpali na 99,06 %. Úrad vyčerpal všetky prostriedky  
upraveného rozpočtu. Ostalo ešte šetrenie vo výške 14 398,- € 

 
d/ 640 – bežné transfery 
 
     Pôvodný rozpis rozpočtu beţných transferov bol 23 236 eur. Tento nebol upravený 
v roku 2011. Čerpaný bol iba na 33,51 %.  
     V beţných transferoch boli vyplatené nemocenské dávky a to iba vo výške 1 450,- €, 
odstupné vo výške 7 000,- € a odchodné vo výške 7 0000,- €.  

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

 
     V roku 2011 na zahraničné pracovné cesty boli výdavky vo výške 135 128,- €, čo je 
menej oproti roku 2010 o 12 852.-€ a predstavuje to plnenie na 91,32 %. V roku 2011 sa 
vykonalo spolu  355 ZPC, čo je viac oproti roku 2010 o 2 ZPC. 
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     V roku 2011 pracovníci TÚ SR vykonali zahraničné pracovné cesty súvisiace 
s reprezentáciou SR, v počte 208, ktoré vyplývajú z nášho členstva v EÚ / EK, CEPT 
a ITU. V roku 2011 boli ZPC, ktoré súviseli s Radou európskej únie – pracovná skupina 
telekomunikácií. 
     Zahraničné pracovné cesty zabezpečili dvojstranné a viacstranné medzinárodné styky 
s národnými telekomunikačnými regulačnými orgánmi. V rámci Medzinárodnej 
telekomunikačnej únie – ITU, sa TÚ SR zúčastnil na odborných seminároch a pracovných 
skupinách ako napr. kmitočtové plánovanie nových sluţieb, zber a spracovanie dát 
o telekomunikačnom trhu.  

 
 

700  Kapitálové výdavky v roku 2011: 
 

 Rozpočet v  EUR Čerpanie v EUR 

Kapitálové  výdavky 
spolu 

                496 274    483 856 

Softvér                 297 303     297 303 

Licencie                   36 176             36 176 

Výpočtová technika                 100 115    100 115 

Nákup dopravných 
prostriedkov 

                  23 933      23 933 

Rekonštrukcia budov                   38 747     26 329 

 
    Pôvodný rozpočet kapitálových prostriedkov bol vo výške 748 524 eur. Tento sa 
v priebehu roku zmenil. V sledovanom období roku 2011 sme rozpočtovými opatreniami 
zníţili kapitálové výdavky na 496 274,- €, teda o 252 250,- €, ktoré sme pouţili 610  mzdy 
a do 630 tovary a sluţby. A nakoľko nám úrad pre verejné obstarávanie zastavil súťaţe, 
tak sme vrátili MDVRR SR kapitálové výdavky vo výške 150 000,- €. Kapitálové 
prostriedky sa pouţili  na nákup softwaru – pre odbor frekvenčného spektra, na výpočtovú 
techniku, licencie, nákup dopravných prostriedkov a rekonštrukcie. 

 

  

Príjmy v roku 2011 
 

  
Názov poloţky rozpočet rozpočet            skutočnosť                         plnenie                                            

v €    v  €                              v  % 
_______________________________________________________________________ 
nedaňové príjmy                       18 100 000         109 605 422                          605,6 

 
     
     Príjmy k 31.12.2011 boli vo výške 109 605 422,- €, čo predstavuje prekročenie 
príjmov o 89 016 978,- € a predstavuje plnenie, teda prekročenie o 605,60 %. Príjmy vo 
výške 20 588 444,- € sú za povolenia za právo pouţívať frekvencie, ktoré úrad vydáva 
rozhodnutím, ako administratívne úhrady  podnikov poskytujúcich siete v zmysle § 6 ods. 
5 zákona 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. Sú to opakované kaţdoročné 
úhrady, ktoré boli podnikom uloţené vo vyššie uvedených rozhodnutiach. 
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Príjmový účet – príjmy členené podľa druhov činností k 31.12. 2011 
 

Príjmy TÚ SR v roku 2011 v €                                  

rádioamatérska sluţba 213 

pozemná pohyblivá sluţba  95 843 639 

pevná a druţicová sluţba                                                                              8 020 880 

rádiostanice -  staré číslovanie 2 896 732 

osobitné povolenia 646 591 

spolu za správu frekvencií:                                                              107 408 055  

oznamovacia povinnosť         1 707 202 

číslovanie 328 796 

spolu za technickú reguláciu:                             2 035 998  

pokuty a penále                                                                                                     159 012 

predaj dopravných prostriedkov a pozemkov 1 510 

nájomné 749 

ostatné platby, dobropisy, škody 98 

ostatné príjmy spolu 161 369 

Príjmy TÚ SR v roku 2011 boli celkom:                                                     109 605 422 

Z toho: 
Jednorazové úhrady v roku 2011 89 016 978 

Opakované úhrady za frekvencie v roku 2011 20 588 444 

 
 

TÚ SR dosiahol v roku 2011 príjmy vo výške 109 605 422,- €.  
 
Príjmy TÚ SR členíme v súlade so zákonmi 610/2003 Z. z. a 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách na 2 skupiny: 
 
1. Jednorazové úhrady – za právo pouţívať frekvencie podľa § 35 ods. 1 – tie boli vo 

výške 89 016 978,- € 
Orange Slovensko, a.s.  -  40 686 787,- € 
Slovak Telecom, a.s.      -  47 766 928,- € 
Towercom, a.s.                -  63 163,- € za 1. multiplex (za predlţenie platnosti povolení) 
(za predlţenie pridelenia frekvencii vo frekvenčnom pásme 900 MHz a 1800 MHz)  
Towercom, a.s.                -  500 100,- €  za pridelenie frekvencií pre 4 multiplex. 
 

2. Opakované administratívne úhrady – podľa § 6 ods. 4 písm. a, b, c, za právo 
pouţívať frekvencie alebo za právo pouţívať čísla boli vo výške 20 588 444,- €, čím 
bol rozpočet splnený na 113,75 %. 
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Prehľad príjmov a výdavkov v rokoch 2007 – 2011 v mil. eur  
 

 
 

Obdobie Príjmy v mil. eur Výdavky v mil. eur 

2007 16,418 575 3,658 600 

2008 20,331 110 4,640 600 

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

4,880 656 

2010 19,982 810 5,141 020 

2011 109,605 422 
20,588 444 (bez 

jednorazových úhrad) 

4,466 926 

 

5.  Personálna oblasť 
 

Organizačná štruktúra 
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Platové náležitosti predsedu a podpredsedu TÚ SR 
 
          Zákonom č. 489/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 zo dňa 8. decembra 
2010 sa platové tarify štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme od 1.1.2011 nezvyšovali, funkčné platy predsedu TÚ SR a podpredsedu 
TÚ SR zostali nezmenené a to: 

 s účinnosťou od 1. februára 2010 predsedovi TÚ SR určený funkčný plat mesačne 
2 575,50 eur, 

 s účinnosťou od 1. januára 2010 podpredsedovi TÚ SR určený funkčný plat 
mesačne 2 109,- eur. 

 
     V roku 2011, resp. od roku 2009, predseda a podpredseda TÚ SR nepoberali ţiadnu 
odmenu k platu. 
 
      Rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu štátneho rozpočtu na rok 
2011 stanovil počet zamestnancov TÚ SR na 165. Plnenie náročných úloh TÚ SR po 
zníţení zamestnancov v roku 2010 o 22 si vyţadovalo ďalšie analýzy organizačnej 
štruktúry a činnosti jednotlivých organizačných zloţiek s cieľom nájsť vnútorné personálne 
rezervy pre splnenie poţadovaných úloh. Po dôkladných analýzach TÚ SR postupne 
uskutočnil pre splnenie tohto cieľa 8 organizačných zmien. 
     Na základe kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bol sluţobný a pracovný čas 
zamestnancov úradu 37 a ½ hodiny týţdenne v pruţnom pracovnom týţdni a základná 
výmera dovolenky bola päť týţdňov.  
 
Zamestnanci 
     
     Na TÚ SR k 31.12.2011 plnilo úlohy štátnej správy a vykonávalo štátne záleţitosti 148 
zamestnancov v štátnej sluţbe a prácu vo verejnom záujme vykonávalo 17 
zamestnancov. Priemerný evidenčný stav zamestnancov TÚ SR v roku 2011 bol 161, 
fyzický stav zamestnancov k 31.12.2011 bol 165 zamestnancov. 
     Na TÚ SR pracovalo k 31.12. 2011 76 ţien, z toho 12 ţien vo vedúcich funkciách, čo 
tvorí 15,8% z celkového počtu ţien a 7,3% z celkového stavu zamestnancov. 
K 31.12.2011 boli dve zamestnankyne úradu na rodičovskej dovolenke a jedna 
zamestnankyňa čerpala materskú dovolenku. 
 

Pomer mužov a žien zamestnaných na TÚ SR k 31.12. 2011 
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov TÚ SR k 31.12. 2011 

 

 
 
 
      TÚ SR v roku 2011 zvýšil podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním na 
celkovom počte zamestnancov oproti roku 2010 o 1,11% a podiel zamestnancov 
s vysokoškolským vzdelaním z celkového počtu zamestnancov predstavuje k 31.12.2011 
78,18%. TÚ SR sa darí postupne zvyšovať vzdelanostnú štruktúru zamestnancov, čo sa 
prejavuje na skvalitnení plnenia úloh TÚ SR.  
 
 
Vzdelávanie zamestnancov TÚ SR 
 
     TÚ SR zabezpečoval počas roka 2011 vzdelávanie zamestnancov v súlade so 
schváleným sluţobným predpisom č. 1/2010 – Prehlbovanie kvalifikácie štátnych 
zamestnancov úradu a sluţobným predpisom č. 2/2010 – Dodatok č. 1 k sluţobnému 
predpisu č. 1/2010 - Prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov TÚ SR. Pre 
zabezpečenie týchto aktivít vyuţíval rôzne formy vzdelávania. Zamestnanci TÚ SR sa 
v priebehu roka zúčastnili hlavne na odbornom vzdelávaní zabezpečovanom 
vzdelávacími agentúrami a na jazykovom vzdelávaní, ktoré v prevaţnej miere 
zabezpečoval TÚ SR prostredníctvom uzatvorených zmlúv s lektormi anglického jazyka. 
Najväčší podiel v počte hodín vzdelávania má samovzdelávanie, ktoré prebieha formou 
samoštúdia s vyuţitím internetu a odbornej literatúry. 
    TÚ SR vynaloţené finančné prostriedky na školenia, kurzy, semináre a porady 
predstavovali sumu 42 074 eur, čo je v priemere 265,6 eur na zamestnanca za rok pri 
priemernom stave zamestnancov 158,4. Vzdelávanie bolo uskutočnené v celkovom počte 
1 715 dní, čo v priemere predstavuje 10,8 dňa vzdelávania na jedného zamestnanca za 
rok. 
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Počet dní vzdelávania zamestnancov TÚ SR 
 

vzdelávanie 2011 Celkový 
počet dní 

za rok 2011 

Počet dní na 
jedného 

zamestnanca
a 

odborné 
anglický 

jazyk 
samovzdelávanie ESF 

511 304          900 - 1 715 10,8 

      

 
     
Sociálna oblasť 

 
     TÚ SR po dohode so zástupcami odborov premietol úlohy v sociálnej oblasti do 
kolektívnych zmlúv TÚ SR pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme uzatvorených pre rok 2011. Pre zlepšenie pracovných a sociálnych 
podmienok zamestnancov TÚ SR naplánoval aktivity, na ktoré vyčlenil finančné 
prostriedky do jednotlivých poloţiek sociálneho fondu. 
 
 
Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu 

               
                    

     V sociálnej oblasti TÚ SR splnil všetky úlohy vyplývajúce z uzatvorených kolektívnych 
zmlúv pre rok 2011. Zostatok finančných prostriedkov na sociálnom fonde za 
predchádzajúci rok vo výške 1 842,81 eur pouţije TÚ SR na udrţanie sociálnych výhod 
zamestnancov TÚ SR v roku 2012.           
 

 

 

6.  Ciele TÚ SR a prehľad ich plnenia  
 
     TÚ SR sa zo svojej činnosti zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky a vo svojej 
činnosti sa opiera predovšetkým o zákon o elektronických komunikáciách a o schválenú 
národnú politiku pre elektronické komunikácie. 
     TÚ SR splnil veľmi dôleţitý cieľ, keď aktívne spolupracoval s Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na príprave nového zákona 
o elektronických komunikáciách tak, aby nový zákon mohol nadobudnúť účinnosť 
najneskôr v máji 2011. Podľa § 6 ods. 4 nového zákona TÚ SR ukladá administratívne 
úhrady a) podnikom poskytujúcim siete alebo sluţby na základe všeobecného povolenia,  

Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu             V  eurách V  % 

príspevok na stravovanie    14 061,70       93,7 

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

príspevok na sociálnu výpomoc                   575,00                            63,9              

príspevok na dopravu       6 831,00          104,0     

104,0          

104,0 
Spolu     29 617,70           94,1 
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b) za právo pouţívať čísla na základe individuálneho povolenia na pouţívanie čísel alebo 
c) za právo pouţívať frekvencie na základe individuálneho povolenia na pouţívanie 
frekvencií. Podľa § 6 ods. 5 zákona výška administratívnych úhrad nesmie prekročiť 
výšku nevyhnutných nákladov TÚ SR na výkon regulácie elektronických komunikácií. TÚ 
SR určuje úhrady jednotlivým podnikom tak, aby minimalizoval dodatočné administratívne 
náklady. Úhrady vyberá TÚ SR. Na základe uvedeného TÚ SR zníţil výšku úhrad za 
právo pouţívať frekvencie. TÚ SR k tomuto kroku pristúpil z dvoch dôvodov. Prvý je, ţe 
podľa nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorý implementoval nový 
európsky regulačný rámec,  vyberané opakované úhrady za poskytovanie sietí a sluţieb, 
za právo pouţívať čísla a frekvencie nesmú prekročiť výšku nevyhnutných nákladov TÚ 
SR na reguláciu elektronických komunikácií. Druhým dôvodom je motivovanie 
telekomunikačných operátorov k investíciám do rozširovania pokrytia sietí 
a skvalitňovania sluţieb. Investície podporia aj súťaţ na trhu, z čoho budú profitovať 
koncoví uţívatelia sluţieb. TÚ SR bude aj po týchto zmenách finančne sebestačný. 
K podobnému kroku museli pristúpiť aj v ďalších krajinách Európskej únie. Podľa nového 
európskeho regulačného rámca opakované úhrady od telekomunikačných operátorov 
môţu byť pouţité len na reguláciu elektronických komunikácií. Napr. nemecký 
konvergovaný regulačný úrad Bundesnetzagentur, ktorý reguluje elektronické 
komunikácie, poštu, energie a ţeleznice musel zníţiť celkové príjmy z roku 2010, ktoré 
boli 224 mil. eur, z toho 222 mil. eur  bolo od telekomunikačných operátorov, na celkové 
príjmy 80 mil. eur v roku 2011, z toho 78 mil. eur bolo od telekomunikačných operátorov. 
Náklady regulačného úradu naopak stúpli zo 158 mil. eur z roku 2010 na 160 mil. eur 
v roku 2011. Nemecký konvergovaný úrad na rozdiel od TÚ SR uţ nie je finančne 
sebestačný a vzniknutý rozdiel musí financovať štát.      
     TÚ SR splnil základné ciele, keď pokračoval v analýze relevantných trhov s cieľom 
zistiť, či na nich je efektívna súťaţ. Naďalej pokračoval v trende neprekračovania 
stanovených výdavkov, naopak oproti pôvodnému rozpočtu ušetril 319 413 eur. Celkové 
príjmy TÚ SR za rok 2011 dosiahli 109 605 422,08 eur. Z uvedených príjmov bolo 
89 016 978 eur z jednorazových úhrad za pridelenie frekvencií a za predĺţenie pridelenia 
frekvencií. Po odpočítaní jeho ročných výdavkov vo výške 4 466 905,80 eur bol čistý 
prínos TÚ SR do štátneho rozpočtu 105 138 516,28 eur. TÚ SR svojim prínosom do 
štátneho rozpočtu počas celého trvania hospodárskej krízy pomáha zníţiť jej dopad na 
štátny rozpočet Slovenskej republiky. TÚ SR hospodári efektívne, okrem vysokých 
príjmov dosahuje úspory vo výdavkoch. Ďalšie šetrenie prostriedkov TÚ SR dosahuje 
obstarávaním pomocou elektronických aukcií. TÚ SR je financovaný refinančným 
mechanizmom z úhrad, ktoré určuje a vyberá od telekomunikačných operátorov. Výdavky 
TÚ SR, ako jedného z mála slovenských úradov, sú plne kryté jeho príjmami a minimálne 
od roku 1998 hospodári aj s rozpočtovým prebytkom, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu. 
     TÚ SR, s cieľom podporiť efektívnu súťaţ na trhu hlasových sluţieb, rozhodnutiami 
stanovil maximálne ceny, ktoré si majú účtovať poskytovatelia telefónnych sluţieb za 
ukončenie volania vo svojej sieti. Predseda TÚ SR právoplatným rozhodnutím uloţil 
deviatim operátorom od 1. marca 2012 zníţiť prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú za 
ukončenie hovorov v ich pevných sieťach o 35%. Okrem zniţovania prepojovacích 
poplatkov v pevných sieťach TÚ SR svojimi regulačnými rozhodnutiami zniţuje 
prepojovacie poplatky v mobilných sieťach. Začiatkom februára navrhol, aby všetci traja 
mobilní operátori boli povinní účtovať odo dňa 31. mája 2012 maximálnu cenu za 
ukončenie volania vo svojej sieti o 33,4% niţšiu ako v súčasnosti. Od roku 2009 TÚ SR 
uţ tri krát rozhodnutím zníţil tieto ceny. Na základe regulácie sú uţ súčasné ceny niţšie 
o 44,2%, resp. o 46,5% oproti neregulovaným cenám z roku 2009. Tým TÚ SR vytvoril 
priestor pre zniţovanie maloobchodných cien, skvalitňovanie a rozširovanie sluţieb 
v prospech koncových uţívateľov. 
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     TÚ SR výrazne skrátil a sprísnil prenositeľnosť čísla. Prenesenie čísla najskôr skrátil 
z 25 dní na 5 dní a neskôr na 4 dni (najneskôr na najbliţší pracovný deň po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy o prenose čísla). Za neskoršie prenesenie čísla majú operátori 
povinnosť zaplatiť účastníkovi kompenzáciu a hrozí im aj pokuta od TÚ SR. Uţívatelia 
získali väčšiu voľnosť a ochranu pri zmene operátora. 
     TÚ SR splnil cieľ, keď podľa zákona právoplatne rozhodol o predĺţení povolení pre 
mobilných operátorov Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. a o výške 
jednorazovej úhrady za predĺţenie vymedzenia frekvencií. Obaja mobilní operátori úhrady 
zaplatili. 
     V oblasti digitalizácie miestneho televízneho vysielania TÚ SR pridelil frekvencie pre 
miestny multiplex DVB-T a následne povolil vysielač v Piešťanoch, v Skalici, v Trenčíne 
a v Trnave. Okrem toho vydal povolenia s časovým obmedzením pre miestne multiplexy: 
Bobrov, Borský Mikuláš, Bratislava, Holíč, Jaslovské Bohunice, Poprad a Ţilina.    
     TÚ SR umoţnil záujemcom skúšať technológie, ktoré ešte v Slovenskej republike 
neboli pouţité v komerčnej prevádzke. V oblasti digitalizácie televízneho vysielania TÚ 
SR povolil spoločnosti Towercom, a.s. skúšobnú prevádzku digitálneho terestriálneho 
televízneho vysielania druhej generácie (DVB-T2). Povolený vysielač Bratislava - Kamzík  
vyuţíval K66, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 49 888 W a vertikálnu polarizáciu.      
V oblasti digitalizácie rozhlasového vysielania TÚ SR vydal povolenie Rozhlasu a televízii 
Slovenska na pilotné vysielanie DRM+ (Digital Radio Mondiale+) v Bratislave. Vysielač 
bol umiestnený na budove rozhlasu a vyuţíval frekvenciu 98,9 MHz. Podľa podmienok 
licencie vydanej Radou pre vysielanie a retransmisiu pilotné vysielanie DRM+ prebiehalo 
v čase od 18,00 do 6,00 hod.  
     V súvislosti s majstrovstvami sveta (MS) v ľadovom hokeji TÚ SR pridelil slovenským 
rádioamatérom špeciálne volacie znaky propagujúce MS. Títo rádioamatéri vyuţili ponuku 
TÚ SR a poţiadali o pridelenie volacích znakov, s ktorými vysielali na rádioamatérskych 
pásmach počas konania MS. Slovenský zväz rádioamatérov vydával príleţitostný diplom 
pre rádioamatérov z celého sveta, ktorí nadviazali rádioamatérske spojenie so 
špeciálnymi stanicami a so stanicami z usporiadateľských miest Bratislava a Košice. Bola 
to dobre vyuţitá príleţitosť na propagáciu majstrovstiev sveta na Slovensku, 
rádioamatérskeho vysielania a v neposlednom rade Slovenskej republiky. Obyvatelia 
Bratislavy a okolia mohli MS v hokeji sledovať v HD kvalite. TÚ SR vydal na základe 
ţiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenie na dočasné prevádzkovanie DVB-T 
vysielača Bratislava – Kamzík K 56.  
      

 

 

7.  Hodnotenie a analýza vývoja TÚ SR v roku 2011 
 
      Základným predpokladom úspešného zvládnutia úloh je personálne dobudovanie TÚ 
SR podporené moţnosťou vyuţiť sluţby renomovaných poradensko - audítorských 
spoločností tak, ako je to vo väčšine krajín Európskej únie. Úlohu personálneho 
dobudovania úrad riešil v súlade so zákonom o štátnej sluţbe.  
 

     TÚ SR dlhodobo spolupracuje s Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti 
rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisie. Tak tomu bolo aj v roku 2011. 
     Spolupráca s Protimonopolným úradom SR sa týkala riešenia protisúťaţného 
správania podnikov. 
     TÚ SR spolupracoval s Výskumným ústavom dopravným, a.s., (VÚD) počas prác 
súvisiacich s vydávaním vestníka úradu. Predstavitelia VÚD vzorne dodrţiavali 
podmienky zmluvy a vychádzali poţiadavkám TÚ SR v ústrety.  
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     Spolupráca medzi TÚ SR a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR spočívala najmä v príprave nového zákona o elektronických komunikáciách. 
     Spolupráca s Výskumným ústavom spojov, n.o., bola pomerne široká a vychádzala 
z poţiadaviek úradu premietnutých do jednotlivých zmlúv.  
     Spoluprácou s členmi IRG (regulačné agentúry v oblasti elektronických komunikácií) 
TÚ SR získaval dôleţité informácie o riešení aktuálnych regulačných problémov.  
     Pravidelná spolupráca s EK sa sústreďovala najmä na výsledky analýz relevantných 
trhov, trojkriteriálnych testov a prípravy implementačnej správy EK.  
     Spolupráca TÚ SR a Slovenskej obchodnej inšpekcie bola najmä v oblasti uvádzaní 
zariadení na trh a mimosúdnych riešení sporov.  
     TÚ SR spolupracoval aj so záujmovými a profesijnými zdruţeniami najmä počas 
príprav všeobecných povolení, všeobecne záväzných právnych predpisov a pod.   
     TÚ SR hodnotí spoluprácu s vyššie uvedenými štátnymi orgánmi, organizáciami a 
inštitúciami pozitívne. Dlhodobo na dobrej úrovni je, a aj v roku 2011 bola, informačná 
spolupráca s masmédiami. 
 

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

a) finančný – TÚ SR prináša do štátneho rozpočtu viac, ako z neho čerpá, 
b) regulačný – svojimi rozhodnutiami utvára podmienky na vznik a udrţanie 
konkurenčného prostredia na trhu elektronických komunikácií. Tieto činnosti vytvárajú 
tlak na telekomunikačné podniky, ktorého výsledkom sú kvalitnejšie sluţby pre 
občanov za konkurenčné ceny, 
c) preventívno - represívny – vykonáva štátny dohľad. Ak zistí porušenie zákona, 
ukladá sankcie, čím napr. zabraňuje podnikaniu bez príslušného oprávnenia a zniţuje 
finančné úniky pri neplatení úhrad za povolenia a licencie,  
d) nápravný – nariaďuje odstránenie zistených nedostatkov a upustenie od činností, 
ktoré sú v rozpore so zákonom, 
e) ochranný – vykonáva ochranu proti rušeniu rozhlasu, televízie a rádiových sietí a 
vykonáva mimosúdne riešenie sporov. 
 

 

 

8.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov TÚ SR v roku 2011 
 

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

Vybrané rádiové zariadenia sú: 

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

Druhy osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti sú: 

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

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

Dohľad sa uskutočňuje: 
 

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

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

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

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

- ochranou proti rušeniu vrátane sledovania a zisťovania zdroja rušenia prevádzky 
sietí, sluţieb a zariadení. 
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Mimosúdne riešenie sporov medzi uţívateľmi a podnikmi (týkajúce sa správnosti 
úhrady a kvality verejnej sluţby najmä pri poskytovaní univerzálnej sluţby, o ktorých sa 
uskutočnilo reklamačné konanie a uţívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie 
spokojný) je určené koncovým uţívateľom. 
 
 
Riešenie sporov medzi podnikmi súvisiace s plnením povinností vyplývajúcich zo 
zákona o elektronických komunikáciách alebo pri uzatváraní zmlúv o prístupe, prepojení 
alebo spoločnom pouţívaní zariadení je určené podnikom a v konečnom dôsledku aj 
koncovým uţívateľom. 
 
 
 
V Bratislave,  30. apríla 2012 
 

 

 

 

Ing. Ladislav Mikuš, v.r. 
       predseda úradu 

 
 
 
 
 
 
 


