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Organizačný poriadok Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových sluţieb (ďalej len „organizačný poriadok“) je základný vnútorný
organizačný predpis Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
sluţieb (ďalej len „úrad“). Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi ustanovuje postavenie a pôsobnosť úradu, jeho organizačnú
štruktúru, oprávnenia a zodpovednosť vedúcich zamestnancov, pôsobnosť odborov,
oddelení a referátov a ich vzájomné vzťahy.

I. ČASŤ
Článok 1
Postavenie a pôsobnosť úradu
Podľa zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových sluţieb a Dopravnom úrade a o zmene doplnení niektorých
zákonov je úrad orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť
elektronických komunikácií a poštových sluţieb.
Úrad je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave. Sídlom stáleho
pracoviska pre oblasť poštových sluţieb je Ţilina. Úrad môţe mimo svojho sídla
a mimo sídla stáleho pracoviska zriaďovať aj ďalšie pracoviská.
Na základe zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) je úrad
národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií, ktorý
 vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,
 zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na
úrovni regulačných orgánov, aktívne sa podieľa na činnosti Orgánu európskych
regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „BEREC“), pričom
podporuje jeho ciele súvisiace s presadzovaním väčšej koordinácie a
konzistentnosti pri regulácii,
 spolupracuje s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri vypracúvaní návrhu národnej
tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva správu frekvenčného spektra,
 chráni záujmy koncových uţívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny sluţieb,
 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,
 vydáva všeobecne záväzné právne predpisy podľa zákona o elektronických
komunikáciách,
 vydáva Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
sluţieb (ďalej len „vestník“),
 zabezpečuje svoje informačné povinnosti voči Národnej rade Slovenskej
republiky a Európskej komisii,
 určuje administratívne úhrady,
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 vedie mimosúdne riešenie sporov,
 poskytuje informácie koncovým uţívateľom v súvislosti so sluţbami, vykonáva
uţívateľské prieskumy, zverejňuje ich a vyuţíva ich vo svojej činnosti,
 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,
 vykonáva štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami (ďalej len „dohľad“),
 ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených zákonom
o elektronických komunikáciách,
 uznáva osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových
zariadení podľa osobitného predpisu,
 vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov,
 spolupracuje s inými orgánmi a úradmi v Slovenskej republike i v zahraničí.
Na základe zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových sluţbách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (ďalej len “zákon o
poštových sluţbách”), úrad vykonáva
 štátnu reguláciu poštových sluţieb a poštového platobného styku,
 štátny dohľad nad poskytovaním poštových sluţieb a poštového platobného
styku,
 spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových sluţieb,
 funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej
únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským
štátom Európskeho zdruţenia voľného obchodu,
 štatistické zisťovanie pre oblasť poštových sluţieb a
 ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
Článok 2
Organizačná štruktúra úradu
Úrad sa organizačne člení takto:
● predseda úradu
 sekretariát predsedu úradu
● podpredseda úradu
o odbor telekomunikačných a informačných technológií
o kancelária úradu a osobný úrad
 sekretariát úradu
 oddelenie ľudských zdrojov
 oddelenie krízových situácií a vnútornej prevádzky
 referát vonkajšej komunikácie
 referát vnútornej kontroly
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o odbor legislatívy a práva
 referát legislatívy
 oddelenie rozhodnutí
 oddelenie majetkovo-právne
o odbor ekonomiky a správy
 referát rozpočtu, hospodárskej správy a miezd
 oddelenie financovania a pohľadávok
o odbor ekonomickej regulácie
 oddelenie trhových analýz
 oddelenie cien
o odbor technickej regulácie
 oddelenie regulácie sietí a sluţieb
 oddelenie správy čísel
 referát evidencie podnikov
o odbor správy frekvenčného spektra
 oddelenie rozhlasovej sluţby
 oddelenie pozemnej pohyblivej sluţby
 oddelenie pevnej a druţicovej sluţby
 referát stratégie a plánovania
 referát odbornej spôsobilosti
o odbor štátneho dohľadu
 oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu
 krajské pracovisko Banská Bystrica
 krajské pracovisko Bratislava
 krajské pracovisko Košice (pôsobí aj na území Prešovského
samosprávneho kraja)
 krajské pracovisko Nitra (pôsobí aj na území Trnavského
a Trenčianskeho samosprávneho kraja)
 krajské pracovisko Ţilina
o odbor regulácie poštových sluţieb (stále pracovisko pre oblasť poštových
sluţieb Ţilina)
 kancelária odboru a medzinárodnej spolupráce
 referát regulácie poštových sluţieb
 referát štátneho dohľadu
 referát normy kvality a štatistika
 referát regulácie cien a financovania univerzálnej sluţby
 referát právny.
Kancelária úradu a osobný úrad má na účely tohto organizačného poriadku
postavenie odboru. Sekretariát predsedu úradu a krajské pracoviská odboru štátneho
dohľadu majú na účely tohto organizačného poriadku postavenie oddelenia.
Kancelária odboru a medzinárodnej spolupráce, v odbore regulácie poštových
sluţieb, má na účely tohto organizačného poriadku postavenie referátu.
Schéma organizačnej štruktúry úradu je v prílohe č. 1.
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Článok 3
Predseda úradu
Predsedu úradu na návrh vlády Slovenskej republiky volí a odvoláva Národná
rada Slovenskej republiky. Predseda úradu je štatutárny orgán, riadi úrad
a zodpovedá za jeho činnosť. Priamo riadi podpredsedu úradu, riaditeľov odborov,
sekretariát predsedu úradu, výkon vnútornej kontroly a plnenie úloh zamestnávateľa
v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
Predseda úradu
a) rozhoduje:
 o rozkladoch v druhom stupni proti rozhodnutiam úradu podľa zákona
o elektronických komunikáciách a podľa zákona o poštových sluţbách,
 v prvom i druhom stupni podľa osobitných zákonov,
 o koncepcii ochrany utajovaných skutočností v podmienkach úradu,
 o koncepcii rozvoja technickej základne,
 o koncepcii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), o
ochrane pred poţiarmi a o krízovom riadení v podmienkach úradu,
b)











schvaľuje:
výročnú správu o činnosti úradu,
plán hlavných úloh úradu,
plán vnútorných kontrolných úloh úradu,
pouţitie rozpočtových prostriedkov úradu,
sociálny fond úradu,
ročnú účtovnú závierku,
zmluvy uzatvárané úradom,
pripomienky úradu k všeobecne záväzným právnym predpisom,
medzinárodné dohody, účastníkom ktorých je aj úrad,
zahraničné pracovné cesty zamestnancov úradu,

c) vydáva:
 všeobecne záväzné právne predpisy podľa zákona o elektronických
komunikáciách a podľa zákona o poštových sluţbách,
 dokumenty úradu, ktoré majú záväzný regulačný charakter (plán vyuţívania
frekvenčného spektra, všeobecné povolenia a pod.),
 organizačný poriadok, sluţobný poriadok, pracovný poriadok, registratúrny
poriadok a ďalšie vnútorné organizačné a riadiace predpisy,
d) vymenúva a odvoláva:
 zamestnancov úradu do medzinárodných orgánov a organizácií, ktorých je úrad
členom,
 členov svojich poradných orgánov (článok 4),
 členov výberovej komisie na vyhodnotenie ponúk výberového konania na
pridelenie frekvencií (zákon o elektronických komunikáciách),
 členov výberovej komisie na obsadzovanie štátnozamestnaneckého miesta
(zákon o štátnej sluţbe),
 členov výberovej komisie na verejné obstarávanie (zákon o verejnom
obstarávaní),
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 členov výberovej komisie na vyhodnotenie ponúk v osobitnom výberovom
konaní (zákon o správe majetku štátu),
 členov skúšobnej komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti (zákon
o elektronických komunikáciách),
e)




zabezpečuje a zodpovedá za:
ochranu utajovaných skutočností,
ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci,
ochranu pred poţiarmi,

f) vykonáva funkciu vedúceho sluţobného úradu podľa zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o štátnej sluţbe“). Vedúci sluţobného úradu je
sluţobne najvyšší vedúci zamestnanec úradu a je oprávnený konať vo veciach
štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov v úrade.
Článok 4
Poradné orgány predsedu úradu
Poradné orgány predsedu úradu sú:
 štáb mimoriadnych situácií,
 rozkladová komisia,
 škodová komisia,
 inventarizačná komisia,
 vyraďovacia komisia,
 odvolacia komisia pre sluţobné a personálne veci,
 komisia BOZP,
 iné podľa potreby.
Postavenie, úlohy, zloţenie a spôsob rokovania poradných orgánov upravujú
ich štatúty alebo rokovacie poriadky.
Článok 5
Podpredseda úradu
Podpredsedu úradu na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva
vláda Slovenskej republiky.
Podpredseda úradu zastupuje predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti okrem
právomocí, ktoré si predseda úradu vyhradil. Podpredseda úradu zastupuje
predsedu úradu aj vtedy, ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená.
Podpredseda úradu okrem toho plní úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu.
Článok 6
Riaditeľ odboru
Riaditeľ odboru riadi odbor a zodpovedá za jeho činnosť. Priamo riadi vedúcich
oddelení a kontroluje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti odboru.
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Riaditeľ odboru koná v mene úradu vo veciach patriacich do pôsobnosti odboru,
okrem právomocí, ktoré si vyhradil predseda úradu. Koná v mene úradu aj vo
veciach, ktorými ho poveril predseda úradu.
Riaditeľ odboru najmä:
 zodpovedá za rozhodnutia a ďalšie regulačné opatrenia vydávané odborom,
 zodpovedá za odbornú úroveň a správnosť materiálov spracúvaných odborom,
 zabezpečuje a sleduje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o elektronických
komunikáciách, zákona o poštových sluţbách a z vnútorných organizačných
a riadiacich predpisov,
 koordinuje činnosť odboru s činnosťou ostatných odborov úradu,
 zodpovedá za spoluprácu s odborom legislatívy a práva pri príprave podkladov
v procese verejného obstarávania, zmlúv, zmlúv na obstarávanie tovarov,
sluţieb a prác pre odbor a kontroluje ich plnenie, pri prevode správy majetku
štátu na iné osoby,
 navrhuje organizačnú štruktúru odboru,
 určuje popisy funkčných miest zamestnancov odboru,
 navrhuje platy a odmeny zamestnancom odboru,
 dbá na zvyšovanie odbornosti a ďalšieho vzdelávania zamestnancov odboru,
 dbá na plnenie úloh BOZP a ochrany pred poţiarmi v rámci odboru podľa
vnútorných organizačných a riadiacich predpisov,
 dbá, aby pri správe registratúry v rámci odboru boli dodrţiavané ustanovenia
registratúrneho poriadku,
 informuje zamestnancov odboru o činnosti jednotlivých oddelení odboru
a o činnosti úradu na pravidelných poradách odboru,
 určuje zástupcu z podriadených zamestnancov na zastupovanie v čase svojej
neprítomnosti nepresahujúcej dva týţdne,
 na základe poverenia predsedom úradu vykonáva predbeţnú finančnú kontrolu
podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
.
Riaditeľ odboru legislatívy a práva podpisuje v mene predsedu úradu výzvy na
vyjadrenie sa účastníkom konania pred vydaním rozhodnutia predsedu úradu podľa
§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s oznamovaním
protispoločenskej činnosti na základe zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Článok 7
Riaditeľ krajského pracoviska odboru štátneho dohľadu
Riaditeľ krajského pracoviska odboru štátneho dohľadu najmä
 riadi krajské pracovisko a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľovi odboru
štátneho dohľadu,
 koná v mene úradu vo veciach patriacich do pôsobnosti odboru štátneho
dohľadu na základe poverenia riaditeľa odboru štátneho dohľadu,
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 navrhuje pracovnú náplň, popisy funkčných miest, platy a písomné zdôvodnenie
návrhu na odmeny vrátane jej sumy zamestnancov krajského pracoviska
a predkladá ich riaditeľovi odboru štátneho dohľadu,
 na základe poverenia predsedom úradu vykonáva predbeţnú finančnú kontrolu
podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre riaditeľa krajského pracoviska platia primerane ustanovenia článku 6.
Článok 8
Vedúci oddelenia
Vedúci oddelenia najmä
 riadi oddelenie a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľovi odboru,
 koná v mene úradu vo veciach patriacich do pôsobnosti odboru na základe
poverenia riaditeľa odboru,
 navrhuje pracovnú náplň, popisy funkčných miest a písomné zdôvodnenie
návrhu na odmeny vrátane jej sumy zamestnancov oddelenia a predkladá ich
riaditeľovi odboru.
Pre vedúceho oddelenia platia primerane ustanovenia článku 6.
Článok 9
Zamestnanci úradu
Základné povinnosti a práva vedúcich zamestnancov a zamestnancov
ustanovuje zákon o štátnej sluţbe, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, ich vykonávacie a súvisiace predpisy. Rozsah
povinností, práv a zodpovednosť vedúcich zamestnancov a zamestnancov sú bliţšie
určené v tomto organizačnom poriadku, v sluţobnom poriadku, v pracovnom
poriadku, v registratúrnom poriadku a v ostatných vnútorných predpisoch úradu.
Zamestnanec zodpovedá svojmu priamemu nadriadenému za plnenie úloh
vyplývajúcich z popisu funkčného miesta a za plnenie úloh, ktorými ho poverí.
Zamestnanec koná v mene odboru vo veciach patriacich do pôsobnosti odboru
na základe poverenia riaditeľa odboru.
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II. ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV ÚRADU
Článok 10
Sekretariát predsedu úradu najmä
 koordinuje
a organizačne
zabezpečuje
aktivity
predsedu
úradu
s predstaviteľmi iných štátnych orgánov, organizácií a inštitúcií v Slovenskej
republike i v zahraničí,
 organizačne zabezpečuje pracovné porady vedenia úradu (posiela pozvánky,
pripravuje pracovné materiály, vypracúva záznamy z porád, eviduje pracovné
úlohy a sleduje termíny ich plnenia),
 zaznamenáva a sleduje denný pracovný program predsedu úradu a
zabezpečuje úradný kontakt medzi predsedom úradu, podpredsedom úradu
a jednotlivými odbormi úradu,
 eviduje rozhodnutia vydané predsedom úradu a zasiela ich účastníkom
konania, zabezpečuje formálnu úpravu písomností, ktoré sa odosielajú v
mene predsedu úradu a eviduje ich,
 eviduje vnútorné organizačné, riadiace a sluţobné predpisy úradu,
zabezpečuje ich rozposlanie jednotlivým odborom úradu,
 vykonáva správu registratúry predsedu úradu podľa ustanovení
registratúrneho poriadku,
 zabezpečuje zahraničné sluţobné cesty predsedu úradu, (ubytovanie, letenky,
príprava podkladov a vyúčtovanie) a koordinuje vyuţitie poznatkov zo
zahraničných sluţobných ciest na zlepšenie informovanosti všetkých
zamestnancov úradu,
 vedie agendu tlače pre úrad – objednáva a eviduje noviny a časopisy,
vybavuje ich reklamácie,
 zabezpečuje drobný nákup a vedie evidenciu výdavkov predsedu úradu
na pohostenie a dary.
Článok 11
Odbor telekomunikačných a informačných technológií najmä
 riadi a zabezpečuje koncepčnú a koordinačnú činnosť v oblasti
telekomunikačných a informačných technológii úradu,
 riadi a vykonáva súčinnostnú a koordinačnú činnosť v oblasti informačných
a komunikačných technológií na úrovni úradu pre orgány štátnej a verejnej
správy,
 riadi zabezpečenie koordinačnej činnosti vo vládnom programe OPIS PO3
(operačný program informatizácie spoločnosti – prioritná os 3) na úrovni
úradu,
 riadi a koordinuje prípravu, tvorbu a implementáciu koncepcie informatizácie
a informačnej bezpečnosti úradu,
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 riadi a zabezpečuje zálohovanie a prenos poţadovaných dát úradu počas
krízovej situácie pre potreby záloţného pracoviska,
 riadi a zabezpečuje návrh a prevádzku informačných a komunikačných
systémov úradu v súlade so zákonom o informačných systémoch verejnej
správy,
 riadi a zabezpečuje koordináciu podpory a rozvoja informačnej bezpečnosti v
informačných a komunikačných systémov úradu,
 zabezpečuje prevádzkovanie existujúcich informačných a komunikačných
systémov úradu,
 podieľa sa na vypracovaní manuálov činnosti jednotlivých odborov pre reakciu
na krízové situácie,
 zabezpečuje správu koncového uzla GOVNET (vládnej dátovej siete),
 podieľa sa na návrhu a zabezpečuje prevádzku informačných systémov úradu
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,
 poskytuje technickú podporu pouţívateľom informačných a komunikačných
systémov úradu,
 spolupracuje pri príprave a realizácii vzdelávania, školení a odborných
seminárov v oblasti informačných a komunikačných technológií,
 rieši bezpečnostné incidenty v informačných a komunikačných systémov
úradu,
 aktualizuje hardvérové a softvérové vybavenie informačných a komunikačných
systémov,
 riadi a zabezpečuje inováciu informačnej a komunikačnej infraštruktúry úradu,
vrátanie koncových zariadení,
 zabezpečuje a koordinuje prepojenie informačných a komunikačných
systémov úradu so systémami tretích strán,
 riadi a zabezpečuje prípravu a realizáciu projektov informačných
a komunikačných technológií,
 riadi a preberá dodávky tovarov a sluţieb informačných a komunikačných
systémov,
 riadi zabezpečenie riešenia krízových situácií v oblasti informačných
a komunikačných technológií.
Článok 12
Kancelária úradu a osobný úrad
Sekretariát úradu najmä
 koordinuje a organizačne zabezpečuje pracovné aktivity podpredsedu úradu,
 koordinuje prípravu pracovných materiálov predkladaných podpredsedovi
úradu,
 zabezpečuje súčinnosť podpredsedu úradu s organizačnými útvarmi úradu,
 zabezpečuje formálnu úpravu písomností, ktoré sa odosielajú v mene
podpredsedu úradu,
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 eviduje a vybavuje korešpondenciu podpredsedu úradu,
 vykonáva evidenciu a kontrolu cestovných príkazov a vyúčtovaní
zahraničných sluţobných ciest zamestnancov úradu,
 vystavuje osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa zákona
o elektronických komunikáciách,
 zabezpečuje vedenie odbornej kniţnice úradu vrátane kategorizácie
a dopĺňania kniţného fondu.
Oddelenie ľudských zdrojov najmä
 vypracúva návrh zásad personálnej, mzdovej a sociálnej politiky úradu,
 zabezpečuje plnenie úloh úradu vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých
vzťahov, uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a agendu súvisiacu s prácami vykonávanými na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 vypracúva sluţobný a pracovný poriadok, návrhy sluţobných predpisov,
metodických pokynov, zásad a usmernení v oblasti štátnozamestnaneckých
vzťahov a právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme,
 zabezpečuje podklady pre vykonanie organizačných zmien, realizuje
schválené zmeny v organizačnej štruktúre vrátane zabezpečenia aktualizácie
popisov funkčných miest,
 zabezpečuje agendu výberových konaní a výberov v zmysle zákona o štátnej
sluţbe,
 zostavuje a predkladá návrh plánu čerpania mzdových prostriedkov a
zodpovedá za dodrţanie schváleného rozpočtu v danej oblasti, zabezpečuje
a zodpovedá za komplexnú agendu spracovania podkladov pre výpočet platov
zamestnancov úradu, vypracúva oznámenia o výške a zloţení funkčného
platu štátnych zamestnancov úradu a platové dekréty zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme,
 plní úlohu gestora kolektívnej zmluvy, pripravuje podklady pre kolektívne
vyjednávanie pre predsedu úradu, predkladá na schválenie plán sociálneho
fondu úradu a zodpovedá za jeho plnenie,
 spracováva osobnú agendu zamestnancov úradu a vedie agendu ţivotných
jubileí,
 zabezpečuje školenia a iné vzdelávacie aktivity pre zamestnancov úradu,
 spolupracuje s orgánmi štátnej správy v oblasti zamestnanosti, sociálneho
zabezpečenia a zdravotného poistenia v rozsahu činnosti oddelenia ľudských
zdrojov,
 zabezpečuje spracovanie štatistických výkazov v oblasti personalistiky
a odmeňovania v súlade s vyhláškou ŠÚ SR a poţiadavkami MDVRR SR.
Oddelenie krízových situácií a vnútornej prevádzky najmä
 vo vymedzenom rozsahu plní úlohy na úseku ochrany pred poţiarmi
a koordinuje činnosť zamestnancov pri zabezpečovaní poţiarnej ochrany,
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 vo vymedzenom rozsahu plní úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a koordinuje činnosť zamestnancov pri zabezpečovaní BOZP,
 zabezpečuje a spracováva centrálnu evidenciu došlej a odoslanej pošty
úradu,
 koordinuje správu registratúry,
 riadi a koordinuje zabezpečovanie dopravy,
 eviduje a zabezpečuje vydávanie sluţobných preukazov,
 vo vymedzenom rozsahu vykonáva a koordinuje činnosť na úseku ochrany
utajovaných skutočností,
 vo vymedzenom rozsahu koordinuje a usmerňuje činnosť na úseku civilnej
ochrany,
 analyzuje riziká, navrhuje opatrenia a koordinuje činnosť spojenú s krízovým
manaţmentom.
Referát vonkajšej komunikácie najmä
 zabezpečuje kontakt a spoluprácu úradu s médiami a verejnosťou,
 vypracúva v súčinnosti s kompetentnými zamestnancami úradu stanoviská
k odborným materiálom uverejneným v masovokomunikačných prostriedkoch
a zostavuje a uverejňuje reakcie úradu na prípadnú kritiku,
 vydáva aktuálne správy pre tlačové agentúry a ţurnalistov zo všetkých druhov
médií,
 zodpovedá za tvorbu účelových a propagačných materiálov (publikácií a
bulletinov) v dohodnutých termínoch,
 vypracúva konečné znenie výročnej správy o činnosti úradu a zverejňuje ju na
internete,
 riadi vydávanie vestníka úradu a koordinuje činnosť prispievateľov,
 riadi vydávanie interného periodika a činnosť prispievateľov.
Referát vnútornej kontroly najmä
 navrhuje plán vnútornej kontroly úradu, vykonáva kontroly podľa schváleného
plánu a operatívne kontroly podľa poţiadaviek predsedu úradu, vypracúva
protokol a správu o výsledku kontroly, navrhuje opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie,
 vedie centrálnu evidenciu petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov, prešetruje a vybavuje ich v súčinnosti
s príslušnými odbormi úradu,
 vypracúva ročnú správu o kontrolnej činnosti úradu a správu o vybavení
sťaţností a petícií,
 spolupracuje so štátnymi kontrolnými orgánmi, orgánmi inšpekcie a dozoru
a s orgánmi činnými v trestnom konaní,
 vedie centrálnu evidenciu sťaţností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťaţnostiach, prešetruje a vybavuje ich v súčinnosti s príslušnými odbormi
úradu,
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 sprístupňuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Článok 13
Odbor legislatívy a práva najmä
 vypracúva právne stanoviská pre úrad, pre predsedu úradu a podpredsedu
úradu a poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť v právnych otázkach
jednotlivým odborom úradu,
 zabezpečuje organizačne a administratívne činnosť rozkladovej komisie,
 zastupuje úrad pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi,
 zúčastňuje sa na práci projektových tímov BEREC,
 zabezpečuje a plní úlohy úradu vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných
údajov.
Referát legislatívy najmä
 plní úlohy na úseku legislatívy, aproximácie práva v rámci procesu európskej
integrácie a aplikácie právnych predpisov v rámci úradu,
 spolupracuje s vecne príslušnými odbormi pri príprave a vypracúvaní návrhu
všeobecného povolenia na poskytovanie sietí a sluţieb a interných predpisov
úradu,
 spolupracuje s vecnými odbormi pri vypracúvaní konečných návrhov
všeobecne záväzných právnych predpisov úradu, predkladá ich predsedovi
úradu na schválenie, zabezpečuje ich uverejnenie vo vestníku úradu a
uverejnenie oznámenia o ich vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
 vypracúva v spolupráci s vecne príslušnými odbormi pripomienky úradu k
návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov predkladaných inými
štátnymi orgánmi,
 vybavuje dopyty tretích osôb (právnických osôb a fyzických osôb; podnikov
a uţívateľov) v právnych veciach,
 vypracúva odpovede na dotazníky národných regulačných orgánov iných
štátov alebo medzinárodných organizácií týkajúce sa legislatívy.
Oddelenie rozhodnutí najmä
 vypracúva výzvy na vyjadrenie sa účastníkom konania pred vydaním
rozhodnutia predsedu úradu podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 vypracúva návrhy rozhodnutí predsedu úradu,
 vypracúva vyjadrenia k ţalobám proti rozhodnutiam predsedu úradu,
 spolupracuje s jednotlivými príslušnými odbormi pri vydávaní prvostupňových
regulačných rozhodnutí a po právnej stránke posudzuje konkrétne
prvostupňové rozhodnutia,
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zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými odbormi vypracúvanie
stanovísk a podkladov pre Kanceláriu zástupcu SR pred súdmi Európskych
spoločenstiev.

Oddelenie majetkovo-právne najmä
 uplatňuje a vymáha pohľadávky úradu,
 zabezpečuje verejné obstarávanie úradu v spolupráci s vecne príslušným
odborom,
 v spolupráci s odborom ekonomiky a správy zabezpečuje prevod správy
majetku štátu na iné osoby,
 spolupracuje s odborom správy frekvenčného spektra pri príprave podkladov
pre vyhlásenie výberových konaní v prípade prideľovania vybraných frekvencií
harmonizovaných pre pozemnú pohyblivú sluţbu, rozhlasovú sluţbu a pevnú
a druţicovú sluţbu,
 vypracúva a posudzuje návrhy zmlúv po právnej stránke.
Článok 14
Odbor ekonomiky a správy
Referát rozpočtu, hospodárskej správy a miezd najmä
 zostavuje rozpočet úradu na základe podkladov od príslušných odborov
a nahráva ho do informačného systému Štátnej pokladnice,
 pri zmenách rozpočtu v rámci rozpočtových opatrení zabezpečuje nahrávanie
úpravy rozpočtu medzi jednotlivými poloţkami ekonomickej klasifikácie
v informačnom systéme Štátnej pokladnice,
 mesačne vyhodnocuje výsledky hospodárenia úradu,
 zabezpečuje finančné hospodárenie a dodrţiavanie finančnej disciplíny úradu,
 vykonáva predbeţnú finančnú kontrolu v rámci úradu,
 vypracúva návrhy dlhodobých výhľadov v oblasti rozpočtových beţných
a kapitálových výdavkov a v oblasti príjmov,
 vedie a aktualizuje investičné akcie v registri investícií,
 spracováva podklady pre správu o výsledkoch finančných kontrol,
 spolupracuje pri vypracovávaní analýzy výsledkov hospodárenia, analýzy
majetkovej a finančnej situácie úradu,
 spolupracuje
pri
vypracovávaní
polročných
a ročných
hodnotení
o hospodárení úradu,
 zabezpečuje plán verejného obstarávania úradu,
 zabezpečuje letenky a poistenie
na zahraničné pracovné cesty
zamestnancov úradu,
 vedie centrálnu evidenciu ţiadaniek a objednávok na nákup tovarov a sluţieb
a zabezpečuje styk s dodávateľmi,
 vedie centrálnu evidenciu zmlúv a zabezpečuje ich zverejňovanie
v centrálnom registri zmlúv,
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 vedie evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a dlhodobého
drobného hmotného majetku úradu, spracováva a vedie jeho evidenciu,
 vedie drobnú pokladňu a vypláca hotovosť za drobný nákup,
 vykonáva správu majetku štátu za úrad, zodpovedá za včasnosť a úplnosť
vysporiadania zistených nedostatkov,
 rieši otázky správy, údrţby a opráv objektu s prenajímateľmi,
 zabezpečuje energetické hospodárstvo,
 zabezpečuje likvidáciu majetku štátu v správe úradu v súlade so zákonom
o správe majetku štátu, vrátane vyradenia z evidencie,
 zabezpečuje inventarizáciu majetku a pohľadávok úradu, vrátane spracovania
podkladov pre inventarizáciu,
 spracováva podklady pre vyraďovaciu komisiu úradu, vrátane evidencie
a účtovnej likvidácie,
 spracováva podklady pre rokovania škodovej komisie úradu a na vydaní
rozhodnutí predsedu úradu vo veci škodových udalostí,
 zodpovedá za správnosť pouţitia finančných prostriedkov na základe
uzatváraných zmlúv,
 zabezpečuje a zodpovedá za komplexnú agendu spracovania miezd,
 vykonáva a zodpovedá za správnosť odvodov daní, poistného a čerpanie
nemocenských dávok.
Oddelenie financovania a pohľadávok najmä
 zodpovedá za realizáciu a dodrţiavanie zákona o účtovníctve a opatrení MF
SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie,
 spracováva mesačnú, štvrťročnú a ročnú individuálnu účtovnú závierku úradu,
 spracováva konsolidovanú účtovnú závierku úradu a realizuje odsúhlasovanie
vzájomných vzťahov so všetkými organizáciami konsolidačného celku,
 zabezpečuje obeh účtovných dokladov,
 zabezpečuje pokladničnú agendu,
 realizuje finančné transakcie prostredníctvom systému Štátnej pokladnice,
 realizuje platby v hotovosti prostredníctvom Všeobecnej úverovej banky,
 realizuje komplexné účtovanie a spracovanie účtovných dokladov v oblasti
príjmov, výdavkov, pohybu majetku, záväzkov a pohľadávok z rozpočtových
zdrojov,
 realizuje účtovanie miezd pracovníkov úradu a účtovanie pohľadávok
a záväzkov s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia,
 vykonáva ročné zúčtovanie stálych preddavkov na drobný nákup a PHM,
 eviduje na základe podkladov z odborov úradu účtovné doklady (rozhodnutia)
v oblasti nedaňových príjmov úradu,
 eviduje aktuálny stav pohľadávok a záväzkov úradu a zasiela upomienky
neplatičom,
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 spracováva zoznam rozhodnutí určených na právne vymáhanie, prípadne
zrušenie rozhodnutí a zasiela ho príslušným odborom úradu,
 eviduje a realizuje odvod správnych poplatkov na Daňový úrad,
 zabezpečuje spracovanie účtovných a finančných výkazov a ich prenos do
systému Štátnej pokladnice,
 metodicky usmerňuje oblasť príjmov, výdavkov a cestovných náhrad,
 spracováva tuzemské pracovné cesty,
 realizuje zasielanie miezd a odvodov prostredníctvom Štátnej pokladnici.
Článok 15
Odbor ekonomickej regulácie
Oddelenie trhových analýz najmä
 určuje a priebeţne dopĺňa alebo mení zoznam relevantných trhov,
 analyzuje relevantné trhy s cieľom zistiť, či je na trhu efektívna hospodárska
súťaţ,
 konzultuje návrhy rozhodnutí o určení významného podniku a uloţení
povinností s dotknutými osobami, s národnými regulačnými orgánmi členských
štátov, s Európskou komisiou a BEREC,
 na základe analýzy relevantného trhu rozhoduje o určení významného
podniku,
 ukladá podniku s významným vplyvom povinnosti s cieľom podporiť vznik a
rozvoj konkurenčného prostredia,
 v prípade dobrovoľného oddelenia obchodnej spoločnosti posudzuje vplyv
zamýšľaného procesu zaloţenia obchodnej spoločnosti na uloţené povinnosti
SMP podniku a vykoná koordinovanú analýzu trhov súvisiacich s prístupovou
sieťou,
 vykonáva zber dát pre analýzy relevantných trhov a medzinárodné
vykazovanie napr. COCOM, Digital Agenda Scoreboard Európskej komisie.
 zúčastňuje sa na práci projektových tímov pri medzinárodných organizáciách
IRG a BEREC.
Oddelenie cien najmä
 posudzuje či podnik určený na poskytovanie univerzálnej sluţby plní
povinnosti vyplývajúce z poskytovania univerzálnej sluţby nákladovo
efektívnym spôsobom a či je poskytovanie univerzálnej sluţby pre podnik
neprimeraným zaťaţením,
 ak zistí, ţe poskytovanie univerzálnej sluţby je pre podnik neprimeraným
zaťaţením, vypočíta čisté náklady na poskytovanie univerzálnej sluţby,
 určuje výšku úhrady čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní povinností
univerzálnej sluţby,
 určuje podniky povinné prispievať na osobitný účet univerzálnej sluţby na
úhradu čistých nákladov a výšku ich príspevkov,
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 eviduje zmluvy o prepojení a zverejňuje oznámenie o uzavretí zmluvy o
prepojení sietí, vrátane základných technických a ekonomických podmienok
prepojenia,
 konzultuje návrhy cenových rozhodnutí a návrhy metód kalkulácie cien
s dotknutými osobami, s národnými regulačnými orgánmi členských štátov,
s Európskou komisiou a BEREC,
 reguluje ceny, vydáva metódy kalkulácie cien, overuje vypočítané ceny
podnikom na základe uloţenej metódy, ceny potvrdí, alebo v odôvodnených
prípadoch rozhodne o úprave ceny,
 poskytuje cenové informácie koncovým uţívateľom v súvislosti
s maloobchodnými sluţbami,
 rieši ekonomickú časť sporov medzi podnikmi vzniknutých v súvislosti s
plnením povinností vyplývajúcich zo zákona o elektronických komunikáciách,
rozhodnutia alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného
úradom,
 koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úrovni národných regulačných
orgánov,
 zúčastňuje sa na práci projektových tímov pri medzinárodných organizáciách
IRG a BEREC.
Článok 16
Odbor technickej regulácie
Oddelenie regulácie sietí a sluţieb najmä
 pri regulácii zabezpečuje podporu pouţívania technických noriem a
technických špecifikácií pre poskytovanie sietí a sluţieb, na zabezpečenie
interoperability sluţieb a prepojenia sietí,- vydáva a prehodnocuje všeobecné
povolenie na poskytovanie sietí a/alebo sluţieb, vo všeobecnom povolení
určuje podmienky týkajúce sa ochrany koncových uţívateľov,
 v prípade potreby určuje vo všeobecnom povolení merateľné ukazovatele
kvality verejných sluţieb a poţiadavky na minimálnu kvalitu sluţieb,
 v prípade potreby určuje vo všeobecnom povolení merateľné ukazovatele
kvality verejných sluţieb pre koncových uţívateľov a obsah, formu a spôsob
zverejnenia informácií o kvalitatívnych ukazovateľoch,
 vo všeobecnom povolení určuje podmienky a povinnosti týkajúce sa
sprístupnenia informácií o podmienkach obmedzujúcich prístup k obsahu,
sluţbám a aplikáciám alebo ich pouţívaniu, obsahu, spôsobu a formy ich
poskytovania,
 vo všeobecnom povolení určuje podmienky a povinnosti týkajúce sa
sprístupnenia informácií o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej
prevádzky, ako aj o vplyve týchto pravidiel a opatrení na moţnosť vyuţívania
sluţby koncovým uţívateľom, obsahu, spôsobu a formy ich poskytovania,
 vydáva stanoviská a odporúčania k aktuálnym otázkam regulácie existujúcich
elektronických komunikačných sluţieb a taktieţ k aktuálnym otázkam
týkajúcich sa zavádzania nových elektronických komunikačných sluţieb a ich
regulácie,
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 podieľa sa na technickej časti analýz relevantných trhov,
 poskytuje informácie koncovým uţívateľom a podnikom v súvislosti so
sluţbami,
 chráni záujmy koncových uţívateľov s ohľadom na kvalitu sluţieb - rieši spory
medzi podnikmi vzniknuté v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo
zákona o elektronických komunikáciách, rozhodnutia alebo všeobecne
záväzného právneho predpisu vydaného úradom,
 určuje podnik alebo podniky na poskytovanie univerzálnej sluţby,
 vykonáva prehodnocovanie poskytovania univerzálnej sluţby (rozsah
povinností, počet poskytovateľov),
 vydáva a prehodnocuje opatrenie o prenositeľnosti čísel,
 zastupuje úrad v pracovných skupinách Európskej komisie, BEREC a ENISA,
 určuje podmienky a povinnosti pre podniky v súvislosti s poskytovaním sluţieb
tiesňových volaní
 prijíma oznámenia podnikov o porušení ochrany osobných údajov (určuje, za
akých okolností je povinný podnik oznamovať prípady porušenia, určuje formy
a spôsob predkladania oznámení,
 plní úlohy v oblasti bezpečnosti a integrity sietí a sluţieb a vypracúva súhrnnú
správu pre agentúru ENISA a Európsku komisiu,
 vydáva a prehodnocuje opatrenie, ktorým sa upravujú podrobnosti o
udrţiavaní bezpečnosti a integrity verejných komunikačných sietí alebo
verejných elektronických komunikačných sluţieb,
 vyţaduje od podnikov prijatie zodpovedajúcich technických a organizačných
opatrení na ochranu bezpečnosti svojich sietí a sluţieb, udrţiavanie integrity
svojich sietí, vykonanie auditov na tieto oblasti a plnenie oznamovacej
povinnosti v prípade výskytu významných bezpečnostných incidentov,
 na základe návrhu vydáva zoznam zariadení pouţívajúcich kódovanie,
kompresiu, šifrovanie lebo obdobných zariadení, ktoré je zakázané pripájať do
siete.
 pripravuje a organizuje verejné konzultácie na aktuálne témy z oblasti
technickej regulácie,
 spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní v prípadoch blokovania
prístupu k číslam alebo sluţbám včítane zabezpečenia cezhraničnej
spolupráce,
 rieši spory o spoločnom pouţívaní infraštruktúry a o spoločnom vyuţívaní
vnútorných rozvodov.
Oddelenie správy čísel najmä
 vykonáva správu čísel, vedie databázu pridelených čísel a zabezpečuje jej
aktualizáciu na internetovej stránke úradu,
 zostavuje a prehodnocuje návrh číslovacieho plánu vo všeobecne záväznom
právnom predpise úradu,
 navrhuje a prehodnocuje sadzobník úhrad za pridelené čísla ako všeobecne
záväzný právny predpis úradu,
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 vydáva individuálne povolenia na pouţívanie čísel podľa číslovacieho plánu,
 zabezpečuje koordináciu pouţívania čísel podľa odporúčaní a rozhodnutí
Európskeho výboru pre elektronické komunikácie (ECC) a implementáciu
harmonizovaných sluţieb sociálneho významu podľa rozhodnutí Európskej
komisie,
 organizuje národné číslovacie fórum, kde konzultuje stanoviská úradu k
problematike v oblasti číslovania.
Referát evidencie podnikov najmä
 eviduje oznámenia podnikov o začatí, zmenách a ukončení poskytovania sietí,
sluţieb alebo sietí a sluţieb podľa všeobecného povolenia,
 zverejňuje aktuálnu databázu podnikov na internete a vydáva potvrdenia
o splnení oznamovacej povinnosti,
 určuje úhrady za poskytovanie sietí a sluţieb podľa všeobecného povolenia,
 kontroluje platby administratívnych úhrad v databáze výmerov odboru
ekonomiky a správy.

Článok 17
Odbor správy frekvenčného spektra najmä
 zabezpečuje kompatibilitu rádiokomunikačných sluţieb na území Slovenskej
republiky podľa Rádiokomunikačného poriadku, rozhodnutí Európskeho
výboru pre elektronické komunikácie (ECC) a rozhodnutí Európskej komisie
(EC),
 spolupracuje s ministerstvom pri príprave národnej tabuľky frekvenčného
spektra,
 vykonáva medzinárodnú koordináciu frekvencií,
 je stálym členom medzirezortnej komisie pre harmonizáciu vyuţívania
frekvenčného spektra,
 rozhoduje o prideľovaní frekvencií a určovaní podmienok za ktorých je moţné
frekvencie pouţívať,
 zabezpečuje efektívne vyuţívanie frekvenčného spektra
 pripravuje návrhy všeobecných povolení na pouţívanie frekvencií,
 spracováva sadzobník opakovaných úhrad za pouţívanie frekvencií, ako
všeobecne záväzný právny predpis úradu,
 spracováva plán vyuţívania frekvenčného spektra,
 pripravuje a realizuje výberové konania na pridelenie frekvencií,
 preskúmava nevyhnutnosť obmedzení stanovených v pláne vyuţívania
frekvenčného spektra a zverejňuje výsledky preskúmania,
 zverejňuje zámer a uskutočnenie prevodu práv na pouţívanie frekvencií.
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Oddelenie rozhlasovej sluţby najmä
 zastupuje záujmy Slovenskej republiky v oblasti správy frekvenčného spektra
pre frekvenčné pásma rozhlasovej sluţby,
 vypracováva návrhy medzinárodných dohôd v oblasti správy frekvenčného
spektra pre frekvenčné pásma rozhlasovej sluţby na úrovni regulačných
orgánov,
 vykonáva medzinárodnú a vnútroštátnu koordináciu rádiových frekvenčných
pásiem a frekvencií pre rozhlasovú sluţbu,
 vypracováva návrh plánu vyuţívania frekvenčného spektra pre rozhlasové
sluţby,
 vykonáva výpočty obmedzujúcich technických parametrov povoľovaných
a prevádzkovaných vysielacích rádiových zariadení rozhlasovej sluţby
vylučujúcich alebo eliminujúcich ich vzájomné ovplyvňovanie,
 pripravuje podklady pre vyhlásenie výberových konaní v prípade prideľovania
vybraných frekvencií harmonizovaných pre rozhlasovú sluţbu,
 vykonáva notifikáciu frekvencií rozhlasovej sluţby do Medzinárodnej
telekomunikačnej únie (ITU),
 pripravuje návrhy všeobecných povolení na
pouţívanie frekvencií vo
frekvenčných pásmach rozhlasovej sluţby
 rieši a plní úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných telekomunikačných
organizáciách pre oblasť rozhlasovej sluţby,
 pripravuje návrhy všeobecných povolení na pouţívanie frekvencií vo
frekvenčných pásmach rozhlasovej sluţby,
 vedie a aktualizuje databázu všetkých pridelených frekvencií vo frekvenčných
pásmach alokovaných pre rozhlasovú sluţbu,
 vedie a aktualizuje databázu všetkých vydaných individuálnych povolení
na pouţívanie frekvencií v oblasti rozhlasovej sluţby.
Oddelenie pozemnej pohyblivej sluţby najmä
 zastupuje záujmy Slovenskej republiky v oblasti správy frekvenčného spektra
vo frekvenčných pásmach pozemnej pohyblivej sluţby,
 vypracováva a posudzuje návrhy medzinárodných dohôd v oblasti správy
frekvenčného spektra na úrovni regulačných orgánov pre frekvenčné pásma
pozemnej pohyblivej sluţby,
 vykonáva medzinárodnú a vnútroštátnu koordináciu frekvenčných pásiem
a frekvencií pre pozemnú pohyblivú sluţbu,
 vypracováva návrh plánu vyuţívania frekvenčného spektra pre pozemnú
pohyblivú sluţbu,
 vykonáva výpočty obmedzujúcich technických parametrov povoľovaných
a prevádzkovaných vysielacích rádiových zariadení vylučujúcich alebo
eliminujúcich ich vzájomné ovplyvňovanie pre pozemnú pohyblivú sluţbu,
 pripravuje podklady pre vyhlásenie výberových konaní v prípade prideľovania
vybraných frekvencií harmonizovaných pre pozemnú pohyblivú sluţbu,
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 rieši a plní úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách so
zameraním na elektronické komunikácie pre pozemnú pohyblivú sluţbu,
 pripravuje návrhy všeobecných povolení na
pouţívanie frekvencií vo
frekvenčných pásmach pozemnej pohyblivej sluţby, pre frekvenčné pásma
pozemnej pohyblivej sluţby,
 vedie a aktualizuje databázu všetkých pridelených frekvencií vo frekvenčných
pásmach pozemnej pohyblivej sluţby,
 vedie a aktualizuje databázu všetkých vydaných individuálnych povolení
na pouţívanie frekvencií vo frekvenčných pásmach pozemnej pohyblivej
sluţby.
Oddelenie pevnej a druţicovej sluţby najmä
 zastupuje záujmy Slovenskej republiky v oblasti správy frekvenčného spektra
pre frekvenčné pásma pevnej a druţicovej sluţby,
 vypracováva návrhy medzinárodných dohôd v oblasti správy frekvenčného
spektra na úrovni regulačných orgánov pre frekvenčné pásma pevnej
a druţicovej sluţby,
 vykonáva medzinárodnú a vnútroštátnu koordináciu rádiových frekvenčných
pásiem a frekvencií pre pevnú a druţicovú sluţbu,
 vypracováva návrh plánu vyuţívania frekvenčného spektra pre pevnú
a druţicovú sluţbu,
 vykonáva výpočty obmedzujúcich technických parametrov povoľovaných
a prevádzkovaných vysielacích rádiových zariadení pre pevnú a druţicovú
sluţbu,
 pripravuje podklady pre vyhlásenie výberových konaní v prípade prideľovania
vybraných frekvencií harmonizovaných pre pevnú a druţicovú sluţbu,
 vykonáva notifikáciu frekvencií do Medzinárodnej telekomunikačnej únie pre
pevnú a druţicovú sluţbu,
 rieši a plní úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných telekomunikačných
organizáciách pre pevnú a druţicovú sluţbu,
 pripravuje návrhy všeobecných povolení na pouţívanie frekvencií vo
frekvenčných pásmach pre pevnú a druţicovú sluţbu,
 vedie a aktualizuje databázu pridelených frekvencií pre pevnú a druţicovú
sluţbu,
 vedie a aktualizuje databázu vydaných individuálnych povolení na pouţívanie
frekvencií pre pevnú a druţicovú sluţbu.
Referát stratégie a plánovania najmä
 zabezpečuje implementáciu rozhodnutí Európskeho výboru pre elektronické
komunikácie a rozhodnutí Európskej komisie do návrhov všeobecných
povolení, príloh plánu vyuţívania frekvenčného spektra a technických
špecifikácií regulovaných rozhraní,
 notifikuje implementáciu rozhodnutí Európskeho výboru pre elektronické
komunikácie a rozhodnutí Európskej komisie,
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 monitoruje medzinárodnú legislatívu a agendu v pracovných skupinách
Európskeho výboru pre elektronické komunikácie a Európskej komisie,
 vedie evidenciu dotazníkov a verejných konzultácií prichádzajúcich na OSFS
a spolupracuje s vedúcimi oddelení pri odosielaní ich stanovísk a komentárov,
 vedie evidenciu všeobecných povolení,
 vedie agendu technických špecifikácií regulovaných rozhraní a spolupracuje
s vedúcimi oddelení pri aktualizácií týchto dokumentov.
Referát odbornej spôsobilosti najmä
 zabezpečuje kompatibilitu amatérskej sluţby a osobitnej odbornej spôsobilosti
na území SR implementovaním ustanovení Rádiokomunikačného poriadku,
rozhodnutí Európskeho výboru pre elektronické komunikácie a rozhodnutí
Európskej komisie do návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov ako
aj iných právnych aktov,
 zabezpečuje a zodpovedá za agendu súvisiacu s osobitnou odbornou
spôsobilosťou a amatérskou sluţbou,
 vydáva individuálne povolenia na pouţívanie frekvencií pre amatérsku sluţbu
a vedie a aktualizuje ich databázu,
 metodicky riadi činnosť skúšobnej komisie na overovanie osobitnej odbornej
spôsobilosti a organizačne zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonávanie
skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti.
Článok 18
Odbor štátneho dohľadu
Oddelenie metodického riadenia a podpory štátneho dohľadu najmä:
 metodicky riadi výkon štátneho dohľadu, okrem dohľadu vykonávaného podľa
§ 38 ods. 1, písm. b) a §36 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách,
 pripravuje návrhy metodických pokynov a iných interných dokumentov
potrebných pre jednotný výkon činností vykonávaných odborom štátneho
dohľadu,
 komunikuje so zahraničnými administráciami v oblasti výkonu štátneho
dohľadu, pri prijatí a odosielaní hlásení o škodlivom rušení, alebo hlásení o
porušení ustanovení medzinárodných dohôd a pod.,
 ako zástupca úradu sa pracovník oddelenia zúčastňuje na práci pracovnej
skupiny CEPT/ECC/WGFM/FM22,
 zostavuje ročné a polročné plány práce odboru štátneho dohľadu,
 spolupracuje s krajskými pracoviskami odboru a poskytuje im potrebnú
metodickú podporu,
 polročne vyhodnocuje činnosti vykonané odborom štátneho dohľadu,
 zovšeobecňuje získané poznatky z činnosti odboru štátneho dohľadu,
 vykonáva pravidelný monitoring frekvenčného spektra prostredníctvo pevných
automatických monitorovacích staníc a jednej pevnej obsluhovanej
23/29
















monitorovacej stanice na základe schváleného plánu monitoringu
frekvenčného spektra,
vykonáva kontroly (vrátane meraní parametrov elektronických komunikačných
signálov) podľa § 38 zákona o elektronických komunikáciách v prípadoch, ak
takáto kontrola zasahuje do pôsobnosti viac, ako jedeného kraja,
vedie správne konania o uloţení pokuty v prípadoch zistenia nedostatkov pri
výkone dohľadu podľa § 38 ods.1 zákona o elektronických komunikáciách
z predchádzajúceho odseku tohto článku,
predkladá prípady správnych konaní na konanie o rozklade predsedovi úradu
za celý odbor štátneho dohľadu,
riadi výkon zloţitých kontrol v krajských pracoviskách odboru,
rieši komplikované prípady mimosúdnych sporov resp. hromadné prípady
mimosúdnych sporov,
pripravuje podklady a zúčastňuje sa na komunikácii s inými rezortmi vo
veciach spadajúcich do výkonu štátneho dohľadu resp. súvisiacich s ním (SOI,
Ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, ...),
zabezpečuje a vykonáva kalibráciu a metrologické ošetrenie meracích
prístrojov na základe schváleného metrologického poriadku úradu,
zabezpečuje školenia a iné vzdelávacie aktivity zamestnancov odboru
štátneho dohľadu,
vypracúva analýzu činností vykonaných odborom štátneho dohľadu a navrhuje
riešenia na skvalitnenie výkonu činností vykonávaných odborom štátneho
dohľadu,
vedie a priebeţne aktualizuje databázy vydaných rozhodnutí a iných dokladov
z činnosti odboru štátneho dohľadu.

Krajské pracovisko odboru štátneho dohľadu najmä:
 kontroluje
plnenie
povinností
a
podmienok
určených
zákonom
o elektronických komunikáciách, rozhodnutiami a opatreniami úradu na
poskytovanie sietí, sluţieb alebo sietí a sluţieb,
 kontroluje dodrţiavanie podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení a
zariadení, ktoré môţu byť zdrojom elektromagnetického rušenia, na trh a
do prevádzky,
 kontroluje technický stav telekomunikačných zariadení, sietí a vedení,
 vydáva opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a povinnosti
upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore podmienkami určenými zákonom
o elektronických komunikáciách,
 zodpovedá za ochranu proti rušeniu vrátane sledovania a zisťovania zdroja
rušenia prevádzky sietí a sluţieb a zariadení,
 ukladá sankcie,
 rieši mimosúdne spory medzi podnikmi a uţívateľmi,
 vybavuje podnety a podania koncových uţívateľov týkajúce sa poskytovania
sietí a sluţieb.
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Krajské pracovisko Banská Bystrica navyše
 metodicky riadi výkon štátneho dohľadu podľa § 38 ods. 1, písm. b) a § 36
ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách v spojení so zákonom č.
264/1999 Z. z. o technických poţiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 vedie zoznam technických špecifikácií rozhraní verejných sietí oznámených
podnikmi podľa § 36 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách, na ktoré
sa pripájajú koncové zariadenia, a oznamuje ich Európskej komisii,
 vybavuje a eviduje oznámenia rádiových zariadení podľa čl. 6.4 RTTE
smernice.
Článok 19
Odbor regulácie poštových sluţieb
 vykonáva štátnu reguláciu poštových sluţieb a poštového platobného styku,
štátnu reguláciu poštových sadzieb,
 zabezpečuje výkon štátneho dohľadu nad poskytovaním poštových sluţieb
a poštového platobného styku,
 zabezpečuje uplatňovanie pravidiel regulačnej politiky štátu v oblasti regulácie
poštových sluţieb,
 utvára podmienky na vznik a udrţiavanie konkurenčného prostredia na trhu
poštových sluţieb,
 plní úlohy na úseku riadenia, výkonu činnosti a prvostupňového rozhodovania
vo veciach regulácie poštových sluţieb,
 vedie, udrţiava a aktualizuje databázu všetkých vydaných rozhodnutí a
opatrení,
 koordinuje systém regulácie poštových sluţieb so systémami regulácie
ostatných odborov hospodárstva a s medzinárodnými systémami regulácie
poštových sluţieb,
 pripravuje návrhy koncepcie regulácie poštových sluţieb v Slovenskej
republike, zabezpečuje kompatibilitu Slovenskej republiky s ostatnými
krajinami Európskej únie a Svetovej poštovej únie v oblasti poštových sluţieb,
 predkladá podnety a pripravuje návrhy na opatrenia v oblasti regulácie
poštových sluţieb vyplývajúce zo záväzkov Slovenskej republiky voči
Európskej únii a Svetovej poštovej únii.
Kancelária odboru a medzinárodnej spolupráce
 koordinuje a organizačne zabezpečuje činnosť riaditeľa odboru, organizuje
rokovania a porady riaditeľa odboru, vypracováva z nich záznamy,
 zabezpečuje odbornú prácu a agendu kancelárie,
 koordinuje a zabezpečuje činnosť v oblasti sprístupňovania a zverejňovania
informácií za odbor regulácie poštových sluţieb,
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 navrhuje, koordinuje a organizuje konferencie, semináre a workshopy,
pripravuje návrhy propagačných materiálov,
 vypracováva čistopisy a eviduje riadiace akty odboru, kontroluje ich plnenie,
 eviduje kópie poverení a splnomocnení vydaných riaditeľom odboru
k zastupovaniu,
 vybavuje písomnú agendu riaditeľa odboru,
 zabezpečuje registratúru, archiváciu a skartáciu písomností odboru,
 komplexne zabezpečuje činnosť podateľne a registratúrne stredisko.
Na úseku medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie plní najmä tieto úlohy:
 zabezpečuje
medzinárodnú
spoluprácu
úradu
s
partnerskými
medzinárodnými organizáciami na úseku regulácie poštových sluţieb,
vypracúva správy za úrad,
 zabezpečuje prípravu a implementáciu projektov Európskej únie, prípravu
rokovaní s expertmi Európskej únie,
 koordinuje a usmerňuje činnosť odboru s hlavným zameraním na
presadzovanie úloh vyplývajúcich z dokumentov, ktoré platia pre Slovenskú
republiku ako člena Európskej únie,
 zabezpečuje a vyhodnocuje koordináciu a prípravu súhrnných analýz
a komparatívnych a študijných materiálov Európskej únie,
 zabezpečuje koordináciu pracovných kontaktov na úseku regulácie poštových
sluţieb s krajinami Európskej únie a s asociovanými krajinami,
 podieľa sa na príprave a realizácii seminárov, porád a workshopov týkajúcich
sa zahraničnej pomoci a spolupráce,
 organizačne zabezpečuje zahraničné styky a zahraničné sluţobné cesty
odboru,
 organizačne zabezpečuje medzinárodné podujatia v Slovenskej republike
organizované úradom pre oblasť poštových sluţieb.
Referát regulácie poštových sluţieb
 určuje všeobecné pravidlá poskytovania poštových sluţieb,
 vypracúva a vydáva predpisy regulujúce trh poštových sluţieb,
 určuje podmienky poskytovania univerzálnej sluţby a poţiadavky na
prevádzku verejnej poštovej siete,
 určuje podmienky poskytovania zameniteľných poštových sluţieb a poštového
platobného styku,
 pripravuje návrhy na vydanie, zmenu alebo zrušenie poštovej licencie
na vykonávanie poštových sluţieb,
 pripravuje návrhy na vydanie, zmenu alebo zrušenie všeobecného povolenia
na vykonávanie poštových sluţieb,
 pripravuje návrhy rozhodnutí na schválenie všeobecných podmienok
poskytovania univerzálnej sluţby, ich zmeny,
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 pripravuje návrhy oprávnenia alebo uloţenia povinnosti poskytovať
univerzálnu sluţbu; pripravuje návrhy v konaní o registrácii poskytovateľov
poštových sluţieb, ich zmien a zrušenia,
 navrhuje opatrenia na poskytovanie poštových sluţieb v čase mimoriadnej
udalosti,
 vedie register poštových podnikov, zaujíma stanoviská k obchodným
podmienkam poskytovateľov poštových sluţieb, schvaľuje poštové podmienky
týkajúce sa univerzálnej sluţby a poštového platobného styku a ich zmeny,
 vykonáva úlohy v oblasti štátneho dohľadu v rámci svojej pôsobnosti, v oblasti
správnych a priestupkových konaní, navrhuje sankcie na úseku poštových
činností,
 nariaďuje odstránenie zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je
v rozpore so zákonom o poštových sluţbách, všeobecným povolením,
registráciou alebo poštovou licenciou.
Referát štátneho dohľadu
 preveruje podnety a podania uţívateľov poštových sluţieb týkajúce sa
poskytovania poštových sluţieb, poskytovania poštového platobného styku,
dodrţiavania lehôt a postupov vybavovania reklamácií a dodrţiavania
poštových podmienok,
 nariaďuje odstránenie zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá
je v rozpore so zákonom o poštových sluţbách a podmienkami poskytovania
poštových sluţieb,
 vykonáva kontrolnú činnosť v rámci štátneho dohľadu, overuje plnenie
uloţených opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
 spolupracuje pri príprave a vyhotovení plánu kontrolnej činnosti v rámci
štátneho dohľadu, vyhodnocuje plnenie a účinnosť kontrolnej činnosti.
Referát normy kvality a štatistika
 koordinuje normalizačnú činnosť v oblasti poštových sluţieb vo vzťahu k
systému medzinárodnej normalizácie a zosúladenie podmienok vnútorného
trhu poštových sluţieb v procese integrácie do jednotného európskeho trhu
poštových sluţieb,
 určuje poţiadavky na kvalitu univerzálnej sluţby vrátane noriem kvality,
pripravuje návrhy na ich vydanie, zmenu a zabezpečuje ich zverejnenie,
 sleduje dodrţiavanie poţiadaviek na kvalitu univerzálnej sluţby vrátane
noriem kvality, pripravuje a predkladá podklady k ročnej správe o stave
poskytovania univerzálnej sluţby a poštového platobného styku,
 vykonáva koncepčnú činnosť v oblasti štátnych štatistických zisťovaní v
odvetví poštových sluţieb a ich harmonizáciu s Európskou úniou a Svetovou
poštovou úniou a realizáciu systému štátnych štatistických zisťovaní,
 zabezpečuje rozborovú a štatistickú činnosť v oblasti poštových sluţieb.
Referát regulácie cien a financovania univerzálnej sluţby
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 vypracúva regulačné pravidlá, zásady a metodické dokumenty pre
financovanie univerzálnej sluţby,
 pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov vo veci regulácie
poštových sadzieb univerzálnej poštovej sluţby a poštového platobného styku
a v oblasti financovania univerzálnej sluţby,
 pripravuje rozhodnutia úradu vo veciach regulácie poštových sadzieb
za poskytovanie univerzálnej sluţby a poštového platobného styku,
 zverejňuje regulované ceny,
 pripravuje rozhodnutia o náhrade čistých nákladoch univerzálnej sluţby
a o príspevkoch do kompenzačného fondu,
 vykonáva cenovú kontrolu a konanie vo veci porušenia cenovej disciplíny,
vykonáva úlohy v oblasti štátneho dohľadu v rámci svojej pôsobnosti.
Referát právny
Na úseku právnom, v oblasti svojej vecnej pôsobnosti, plní najmä tieto úlohy:
 metodicky riadi a usmerňuje tvorbu riadiacich aktov, vypracúva návrhy
riadiacich aktov a vyjadruje sa k návrhom riadiacich aktov ostatných
organizačných útvarov,
 pripravuje stanoviská k návrhom právnych predpisov a iných závaţných
materiálov,
 metodicky usmerňuje výkon štátnej správy na úseku regulácie poštových
sluţieb tak, aby bol v súlade so všeobecnými právnymi predpismi,
 spolupracuje na príprave návrhov rozhodnutí podľa zákona o poštových
sluţbách,
 spolupracuje pri prešetrovaní podnetov, podaní a oznámení fyzických
a právnických osôb v oblasti poskytovania poštových sluţieb,
 vedie a zodpovedá za evidenciu sťaţností a petícii a ich vybavenie,
 zabezpečuje úlohy na úseku právnej agendy vrátane zastupovania v právnych
sporoch,
 z právneho hľadiska posudzuje zmluvy uzatvárané úradom v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 20
Spoločná pôsobnosť odborov
 vypracúvajú návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných
organizačných a riadiacich predpisov podľa ich vecnej pôsobnosti,
 pripomienkujú
návrhy
všeobecne
záväzných
právnych
predpisov
predkladaných inými štátnymi orgánmi,
 podieľajú sa na príprave podkladov a návrhov vyjadrení a stanovísk úradu
podľa ich vecnej pôsobnosti,
 spolupracujú s ostatnými odbormi v prierezových otázkach, ktoré patria do ich
pôsobnosti,
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 spolupracujú s inými orgánmi a úradmi v otázkach, ktoré patria do ich
pôsobnosti,
 poskytujú informácie koncovým uţívateľom v súvislosti so sluţbami
a pripravujú podklady za účelom poskytovania informácií tretím osobám podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré patria do
ich pôsobnosti,
 zabezpečujú správu registratúry podľa registratúrneho poriadku.

III. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 21
Záväznosť
Tento organizačný poriadok bol prerokovaný so ZV OZO pri úrade a je záväzný
pre všetkých zamestnancov úradu.

Článok 22
Zrušuje sa Organizačný poriadok č. 1/01/2014 z januára 2014.

Článok 22
Účinnosť
Tento organizačný poriadok nadobudol účinnosť 30. júna 2015.

Bratislava, 29. júna 2015

Ing. Vladimír Kešjar
predseda úradu
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Príloha č. 1: Organizačná štruktúra

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb

PREDSEDA

SEKRETARIÁT
PREDSEDU ÚRADU

PODPREDSEDA
ODBOR
LEGISLATÍVY A PRÁVA
ODBOR TELEKOMUNIKAČNÝCH
A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
ODDELENIE
ROZHODNUTÍ

REFERÁT
LEGISLATÍVY

ODDELENIE
MAJETKOVO-PRÁVNE

KANCELÁRIA ÚRADU
A OSOBNÝ ÚRAD
ODBOR
EKONOMIKY A SPRÁVY
SEKRETARIÁT
ÚRADU

ODDELENIE
ĽUDSKÝCH ZDROJOV

ODBOR
EKONOMICKEJ REGULÁCIE
ODDELENIE
TRHOVÝCH ANALÝZ

ODDELENIE
CIEN

ODDELENIE KRÍZOVÝCH
SITUÁCIÍ A VNÚTORNEJ
PREVÁDZKY

REFERÁT VONKAJŠEJ
KOMUNIKÁCIE

ODBOR
TECHNICKEJ REGULÁCIE

REFERÁT VNÚTORNEJ
KONTROLY

ODDELENIE FINANCOVANIA
A POHĽADÁVOK

ODBOR SPRÁVY
FREKVENČNÉHO SPEKTRA

ODDELENIE
REGULÁCIE SIETÍ A SLUŽIEB

ODDELENIE
ROZHLASOVEJ SLUŽBY

ODDELENIE
SPRÁVY ČÍSEL

ODDELENIE POZEMNEJ
POHYBLIVEJ SLUŽBY

REFERÁT
EVIDENCIE PODNIKOV

ODDELENIE PEVNEJ
A DRUŽICOVEJ SLUŽBY
REFERÁT
STRATÉGIE A PLÁNOVANIA
REFERÁT
ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

platnosť: od 30. júna 2015

REFERÁT ROZPOČTU, HOSPODÁRSKEJ
SPRÁVY A MIEZD

ODBOR
ŠTÁTNEHO DOHĽADU

ODBOR REGULÁCIE
POŠTOVÝCH SLUŽIEB

ODDELENIE METODICKÉHO
RIADENIA A PODPORY ŠD

KANCELÁRIA ODBORU A
MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

KRAJSKÉ PRACOVISKO
BANSKÁ BYSTRICA

REFERÁT REGULÁCIE POŠTOVÝCH
SLUŽIEB

KRAJSKÉ PRACOVISKO
KP BRATISLAVA

REFERÁT ŠTÁTNEHO DOHĽADU

KRAJSKÉ PRACOVISKO
KOŠICE
KRAJSKÉ PRACOVISKO
NITRA
KRAJSKÉ PRACOVISKO
ŽILINA

REFERÁT NORMY KVALITY
A ŠTATISTIKA
REFERÁT REGULÁCIE CIEN
A FINANCOVANIA US
REFERÁT PRÁVNY

schválil: Ing. Vladimír Kešjar

