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1.  Identifikácia organizácie  

 
Názov organizácie:  Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

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

Rezort: telekomunikácie 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 

Predseda: Ing. Milan Luknár 

Podpredseda: Ing. Juraj Michňa 

Vedúci služobného úradu: Ing. Nataša Svobodová 

IČO: 308 44 355 

Bankové spojenie:   NBS Bratislava 

                                  Tomášikova 28/a 

                                  č. účtu: 6227-062/0720 

 

Členovia vedenia organizácie: Ing. Ján Lenci – riaditeľ odboru trhového dohľadu (bývalý odbor 

certifikácie), Ing. Milan Mizera – riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra, Ing. Peter Lučenič – 

riaditeľ odboru štátneho dohľadu, Ing. Vlasta Paulusová – riaditeľka odboru ekonomiky a správy, 

Ing. Jozef Maslen – riaditeľ odboru technickej regulácie, Ing. Pavol Gerhat – riaditeľ odboru 

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

riaditeľka odboru právneho, Ing. Ľubomír Lacko – riaditeľ odboru mimoriadnych situácií, BOZP 

a DAM, Ing. Etela Šuchterová – riaditeľka odboru kontroly, Ing. Štefan Kardhordó – riaditeľ odboru 

vonkajších vzťahov, Ing. Edgar Hoffmann – riaditeľ odboru telekomunikačných a informačných 

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

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

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

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

dohľadu Ţilina, Ing. Juraj Bujdosó - riaditeľ odboru štátneho dohľadu Prešov, Ing. Vincent Handţák 

- riaditeľ odboru štátneho dohľadu Košice.   

 

Hlavné činnosti v roku 2003 
 

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

štátnej regulácie telekomunikačných činností, zabezpečovanie medzinárodných vzťahov v oblasti 

telekomunikácií na úrovni regulačných orgánov, spolupráca s Radou pre vysielanie a retransmisiu v 

oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisie, štátny dohľad v telekomunikáciách a 

ukladanie sankcií.  

 

      

2.  Poslanie úradu a jeho strednodobý výhľad 
 

Poslanie úradu v roku 2003 
 

     Poslaním úradu je štátna regulácia telekomunikačných činností, t.j. utváranie podmienok na vznik 

a udrţiavanie konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu a zabezpečovanie dodrţiavania 

poţiadaviek na vykonávanie telekomunikačných činností vyplývajúcich zo zákona č. 195/2000 Z.z. 

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

predpisov, technických noriem, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z 

odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti telekomunikácií. 
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     V zmysle zákona o telekomunikáciách je poslaním úradu vykonávanie nasledovných činností: 

 

1. Povoľovanie telekomunikačných činností: 

 

           - vypracovávanie a vyhlasovanie všeobecných povolení na vykonávanie telekomunikačných 

činností, na ktoré sa nevyţaduje licencia,  

              - vydávanie rozhodnutí o predbeţných podmienkach,  

           - udeľovanie licencií na vykonávanie telekomunikačných činností, 

- vydávanie povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia. 

 

2. Reguláciu prevádzkovania telekomunikačných sietí, ktorá obsahuje: 

 

            - pripojenie do verejnej telekomunikačnej siete, 

- prístup do verejnej telekomunikačnej siete, 

- vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných sietí, 

- prenájom telekomunikačného okruhu, 

- spoločné pouţívanie zariadení, 

- poskytovanie univerzálnej sluţby, 

- zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných telekomunikačných sietí. 

  

3. Reguláciu obmedzených zdrojov, ktorými sú: 

 

- čísla, regulácia spočíva najmä v zostavovaní číslovacieho plánu a prideľovaní čísiel, 

- frekvencie, regulácia spočíva v správe frekvenčného spektra, ktorá zahŕňa: 

a) predkladanie návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra rezortnému ministerstvu, 

b) zostavovanie plánu vyuţívania frekvenčného spektra, 

c) prideľovanie frekvencií a volacích značiek, 

d) koordináciu a kontrolu vyuţívania frekvenčného spektra, 

e) povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení podľa národnej tabuľky frekvenčného 

spektra a v súlade s plánom vyuţívania frekvenčného spektra. 

- volacie značky. 

 

4. Reguláciu cien (ak poskytovateľ verejnej telekomunikačnej sluţby má monopolné postavenie 

na trhu, výrazný vplyv na telekomunikačnom trhu a je to potrebné vo verejnom záujme na 

ochranu uţívateľov verejnej telekomunikačnej sluţby alebo na ochranu telekomunikačného 

trhu). 

 

5. Schvaľovanie technickej spôsobilosti vybraných telekomunikačných zariadení. 

 

6. Ochrana telekomunikačných sietí a telekomunikačných zariadení. 

 

7. Štátny dohľad, t.j. kontrola plnenia povinností poskytovateľov telekomunikačných sluţieb, 

vyplývajúcich zo zákona a zo znenia licencií a ukladanie sankcií za porušenie podmienok 

zákona a licencií. 
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Strednodobý výhľad   
 

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

ktorým je na Slovensku implementovaný nový regulačný rámec EÚ v oblasti elektronických 

komunikácií. Úradu z tohoto zákona vyplýva mnoţstvo nových povinností. Medzi najdôleţitejšie 

úlohy úradu z hľadiska strednodobého výhľadu patrí určenie relevantných trhov v oblasti 

elektronických komunikácií na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných 

trhov. Úrad určí rozhodnutím zoznam relevantných trhov, ktoré uverejní vo vestníku a vyhlási 

v Zbierke zákonov SR uverejnením oznámenia úradu o jeho vydaní. Po určení relevantných trhov 

vykoná analýzu relevantných trhov s cieľom zistiť, či na nich je efektívna súťaţ. Ak úrad na základe 

analýzy zistí, ţe na relevantnom trhu nie je efektívna súťaţ, určí rozhodnutím významný podnik 

a uloţí mu minimálne jednu z povinností uvedených v zákone. 

     Ďalšími dôleţitými úlohami v roku 2004 budú príprava všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ktoré vydá úrad, zverejnenie plánu vyuţitia frekvenčného spektra a spolupráca 

s rezortným ministerstvom na návrhu vyhlášky o univerzálnej sluţbe.  

    V oblasti pozemského digitálneho TV vysielania je podľa národnej politiky pre elektronické 

komunikácie potrebné vytvoriť podmienky na realizáciu uvádzacích projektov DVB-T v Bratislave, 

Banskej Bystrici, resp. v Košiciach a začatie skúšobného vysielania v termíne do 30. júna 2004 a 

vytvoriť podmienky na začatie pravidelného vysielania DVB-T v roku 2005. Prvoradou úlohou 

úradu bude dokončiť koordináciu frekvencií pre pilotné projekty. 

     V roku 2004 úrad vyhlási výberové konanie na prevádzkovateľov verejných bezdrôtových 

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

v pásme 3,5 GHz.  

     Základným predpokladom úspešného zvládnutia týchto úloh je personálne dobudovanie úradu 

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

to vo väčšine krajín Európskej únie. Splnenie tejto úlohy nebude jednoduché, pretoţe odborníkov 

s odbornými a jazykovými znalosťami nie je moţné  pri súčasnom spôsobe odmeňovania primerane 

finančne ohodnotiť.  

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

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, aby sa dosiahla úplná nezávislosť úradu ako 

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

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

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), teda vytvorenie samostatnej rozpočtovej kapitoly úradu. 

V budúcnosti by mal byť úrad financovaný z úhrad za čísla, frekvencie a na základe presných kritérií 

z osobitných poplatkov poskytovateľov telekomunikačných sluţieb. Takýto spôsob financovania by 

zabezpečil úplnú nezávislosť tohto regulačného úradu. 

 

 

3.  Činnosti úradu v roku 2003 

 
     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ako orgán štátnej správy v oblasti telekomunikácií 

vykonával činnosti, ktoré mu vyplývali zo zákona o telekomunikáciách. Medzi jeho hlavné činnosti 

patrili: výkon štátnej regulácie telekomunikačných činností, zabezpečovanie medzinárodných 

vzťahov v oblasti telekomunikácií na úrovni regulačných orgánov, spolupráca s Radou pre vysielanie 

a retransmisiu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisie, štátny dohľad 

v telekomunikáciách a ukladanie sankcií.  
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     Vzhľadom na mnoţstvo, charakter činností úrad nekalkuluje priame ani nepriame náklady na 

jednotlivé činnosti a ani ich takto nesleduje. Náklady sú kalkulované aj sledované podľa rozpočtovej 

klasifikácie na jednotlivé poloţky a podpoloţky štátneho rozpočtu a sú súhrnom všetkých nákladov 

príslušnej poloţky alebo podpoloţky. 

 

Oblasť ekonomickej regulácie telekomunikačných činností: 
 

     Podľa jednej z podmienok licencie boli Slovenské telekomunikácie povinné zaviesť od 1.1.2003 

systém prepojovacích poplatkov zaloţený na prevládajúcej metóde pouţívanej na stanovenie 

prepojovacích poplatkov v členských štátoch Európskej únie. V záujme preverenia dodrţiavania tejto 

licenčnej podmienky si úrad vyţiadal od Slovenských telekomunikácií príslušné podklady a zároveň 

poţiadal o pridelenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré by vyuţil na konzultačné sluţby. 

V závere roka úrad získal poţadovné prostriedky z projektu PHARE a uzavrel zmluvu 

s konzultačnou spoločnosťou, ktorá spracovala model stanovenia prepojovacích poplatkov zaloţený 

na metóde LRIC pre podmienky Slovenskej republiky a v súčasnosti spolupracuje pri stanovení 

konečnej ceny za prepojenie volaní do siete Slovenských telekomunikácií. 

 

Vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných sietí 

 

     Vzhľadom na ukončenie zákonného monopolu Slovenských telekomunikácií (ST) začali sa 

rokovania o uzatvorení zmlúv o vzájomnom prepojení medzi Slovenskými telekomunikáciami 

a alternatívnymi operátormi. Vtedy platný zákon (zákon o telekomunikáciách) neukladal spoločnosti 

ST povinnosť zverejniť referenčnú ponuku prepojenia, čo výrazne skomplikovalo celý proces 

rokovaní o prepojení. ST rokovali s kaţdým alternatívnym operátorom jednotlivo, pričom základnou 

podmienkou rokovaní bolo uzatvorenie zmluvy o dôvernom charaktere rokovaní. Alternatívni 

operátori si tak nemohli vzájomne vymieňať poznatky z rokovaní a čo bolo ešte dôleţitejšie nemohli 

svoje prípadné výhrady voči podmienkam návrhu zmluvy o prepojení prezentovať ani 

Telekomunikačnému úradu SR. Rokovania o prepojení tak boli netransparentné a vyvolávali 

nedôveru zo strany alternatívnych operátorov. Je potrebné zdôrazniť, ţe zákon o telekomunikáciách 

TÚ SR neumoţňoval vstupovať do rokovaní o prepojení ani ţiadnym spôsobom tieto rokovania 

priamo ovplyvňovať. Akékoľvek konanie zo strany úradu s cieľom zmeniť podmienky návrhu 

zmluvy o prepojení by bolo neúčinné.  

     Prvá a zatiaľ jediná zmluva o vzájomnom prepojení medzi Slovenskými telekomunikáciami 

a alternatívnym operátorom bola uzavretá v druhej polovici decembra roku 2003. Podmienky tejto 

zmluvy v súčasnosti úrad preveruje.  

     Zákon o elektronických komunikáciách od 1.1. 2004 umoţňuje úradu vstupovať do rokovaní 

o prepojení alebo prístupe či uţ z vlastného podnetu alebo na poţiadanie niektorej zo zúčastnených 

strán a uloţiť opatrenia, ktoré podporia rozvoj súťaţe na danom trhu.  

 

Zoznam uzavretých zmlúv o prepojení 

 

Rok 2003 

 

 Slovak Telecom, a.s. – ConnSpec Telekom, s.r.o. 

 Orange Slovensko, a.s. – GlobalTel Slovakia, s.r.o. 

 Orange Slovensko, a.s. – eTel Slovensko s.r.o. 

 Orange Slovensko, a.s. – Dial Telecom, a.s. 
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Rok 2001 

 

 EuroTel Bratislava, a.s. – M.B.C., s.r.o. 

 

 

Rok 2000 

 

 EuroTel Bratislava, a.s. – Nextra, s.r.o. 

 

Rok 1999 

 

 EuroTel Bratislava, a.s. – Orange Slovensko, a.s. 

 

Rok 1998 

 

 Slovak Telecom, a.s. – Orange Slovensko, a.s. 

 

Rok 1997 

 

 Slovak Telecom, a.s. – EuroTel Bratislava, a.s. (sieť NMT) 

 Slovak Telecom, a.s. – EuroTel Bratislava, a.s. (sieť GSM) 

 

 

     

Rozhodovanie o významnom vplyve na telekomunikačnom trhu 

 

Stála činnosť. 

 

     Začiatkom roka 2003 potvrdil predseda úradu prvostupňové rozhodnutia o určení významného 

vplyvu na trhoch mobilnej telefónnej sluţby (pre oboch mobilných operátorov) a na trhu prenájmu 

okruhov (pre Slovenské telekomunikácie). Mobilný operátor s niţším trhovým podielom a Slovenské 

telekomunikácie podali voči týmto rozhodnutiam ţalobu na Najvyšší súd.     

     Zákon o elektronických komunikáciách od 1.1. 2004 dáva úradu rozsiahle právomoci pri ukladaní 

povinností podnikom s významným vplyvom na príslušných relevantných trhoch. Ďalšou zásadnou 

zmenou oproti zákonu o telekomunikáciách je spôsob analýzy relevantných trhov, kde došlo 

k prechodu od „jednoduchého“ kritéria 25%-ného trhového podielu, k posudzovaniu celého 

komplexu kritérií v súlade s odporúčaním EÚ.  

      

 

Zoznam právoplatných rozhodnutí o významnom vplyve na telekomunikačnom trhu 

 

 Rozhodnutie, podľa ktorého spoločnosť EuroTel Bratislava, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 

Bratislava má významný vplyv na telekomunikačnom trhu. Relevantným trhom pre účely 

tohto rozhodnutia je trh verejnej telefónnej sluţby prostredníctvom verejnej mobilnej 

telekomunikačnej siete. Výška podielu spoločnosti EuroTel, Bratislava, a.s. na relevantnom 

trhu je 44,55 %. Rozhodnutie o rozklade nadobudlo právoplatnosť 9.1.2003. 

 Rozhodnutie, podľa ktorého spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 

Bratislava má významný vplyv na telekomunikačnom trhu. Relevantným trhom pre účely 

tohto rozhodnutia je trh verejnej telefónnej sluţby prostredníctvom verejnej mobilnej 
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telekomunikačnej siete. Výška podielu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na relevantnom 

trhu je 55,45 %. Rozhodnutie o rozklade nadobudlo právoplatnosť 9.1.2003. 

 Rozhodnutie, podľa ktorého spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s, Námestie slobody 6, 

817 62, Bratislava má významný vplyv na telekomunikačnom trhu. Relevantným trhom pre 

účely tohto rozhodnutia je trh verejnej telefónnej sluţby prostredníctvom verejnej 

telekomunikačnej siete. Výška podielu spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. na 

relevantnom trhu je 49,7 %. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21.10. 2002. 

 Rozhodnutie, podľa ktorého spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., Námestie slobody 

6, 817 62 Bratislava má významný vplyv na telekomunikačnom trhu. Relevantným trhom pre 

účely tohto rozhodnutia je trh prenájmu telekomunikačných okruhov. Výška podielu 

spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. na relevantnom trhu je 92,6 %. Rozhodnutie o 

rozklade nadobudlo právoplatnosť 15.1.2003. 

 

 

 

Oblasť technickej regulácie telekomunikačných činností: 
 

 

     Telekomunikačný úrad SR zmenil číslovací plán v bodoch, ktoré sa týkajú sprostredkovania 

prístupu do siete internet a verejnej dátovej sluţby "hlas prostredníctvom siete internet." Úrad do 

zmeneného číslovacieho plánu pridal mnoţinu čísel, ktorá umoţní zaviesť nový model 

spoplatňovania dial-up pripojenia do internetu a súčastne ponechať i pôvodný. Poskytovatelia sluţby 

(ISP) budú môcť poskytovať sluţbu obidvoma spôsobmi, t.j. pôvodným aj novým. 

     V zmysle ustanovenia zákona o telekomunikáciách s účinnosťou od 1. januára 2003 je 

telekomunikačný podnik poskytujúci verejnú telefónnu sluţbu  povinný zabezpečiť, aby si uţívateľ 

mohol vybrať iný telekomunikačný podnik, poskytujúci rovnakú sluţbu, a to buď formou nastavenia 

predvoľby čísla, alebo individuálnou voľbou čísla. Úrad vyzval zainteresované subjekty na 

spoluprácu a vytvoril priestor pre rokovanie. Úrad inicioval vznik pracovných skupín pre riešenie 

otázok spojených s technickými a obchodno-legislatívnymi problémami pri plnení povinnosti „výber 

telekomunikačného podniku.“ Výstupom činností pracovných skupín bol odporúčací dokument 

„Odporúčania na realizáciu sluţby výber prevádzkovateľa vo verejnej telekomunikačnej sieti SR – 

technická špecifikácia.“ 

    

 

Udeľovanie licencií 

 

     Udeľovanie licencií a registrácia poskytovateľov verejných telekomunikačných sluţieb je 

dlhodobá činnosť. Krátkodobou činnosťou sú jednotlivé výberové konania. 

 

     Vzhľadom na účinnosť zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách od 1.1.2004 bol 

rok 2003 posledným rokom, v ktorom úrad povoľoval vykonávanie telekomunikačných činností 

formou individuálnych licencií. V rámci pokračujúcej liberalizácie poskytovania verejnej telefónnej 

sluţby bolo vydaných ďalších 5 licencií a celkový počet oprávnených poskytovateľov verejnej 

telefónnej sluţby dosiahol 17. 

     V polovici roku 2003 úrad postupne zverejnil výzvu na podávanie ţiadostí o licenciu na zriadenie 

a prevádzkovanie telekomunikačnej siete prostredníctvom systému MMDS a poskytovanie verejnej 

telekomunikačnej sluţby retransmisie signálov televíznych a rozhlasových programov v lokalitách: 

Čierne, Turzovka, Chlmec, Vlkanová a Skalica. Boli udelené 3 licencie na zriaďovanie a 

prevádzkovanie sietí MMDS bez nutnosti uskutočnenia výberového konania. Tieto licencie boli 

udelené pre prevádzkovanie sietí MMDS v lokalitách obec Čierne, obec Turzovka a obec Chlmec. 
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Výberové konanie pre lokalitu obec Vlkanová nebolo ukončené do konca roka 2003 a v rámci 

výberového konania pre lokalitu Skalica boli všetci ţiadatelia vylúčení pre nesplnenie poţiadaviek 

zákona o telekomunikáciách.      

     Úrad vyhlásil 3 nové všeobecné povolenia – na poskytovanie verejnej telekomunikačnej sluţby 

prenosu dát, prenájmu okruhov a na zriaďovanie a prevádzkovanie neverejných telekomunikačných 

sietí a poskytovanie neverejných telekomunikačných sluţieb. 

      

     Úrad v rámci poskytovania širokopásmového prístupu k internetu udelil 3 licencie na 

poskytovanie prístupu k internetu cez káblové distribučné systémy. Ďalej výrazne narástol počet 

poskytovateľov prístupu k internetu prostredníctvom mikrovlnných rádiových komunikačných sietí. 

     V závere roka bola činnosť zameraná najmä na prípravu prechodu na nový spôsob povoľovania 

poskytovania sietí a sluţieb na základe všeobecného povolenia v súlade so smernicami nového 

regulačného rámca pre elektronické komunikácie. 

 

 

Registrácia káblových distribučných systémov (KDS) 

     Telekomunikačný úrad SR v zmysle podmienok všeobecného povolenia č. VPT- 1/2001 na 

zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí, určených na jednosmerné šírenie 

rozhlasových a televíznych signálov po vedení a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej sluţby 

retransmisie rozhlasových a televíznych programových sluţieb v KDS, vykonáva registráciu 

káblových distribučných systémov. Úrad k 31. decembru 2003 celkovo evidoval v prevádzke 550 

káblových distribučných systémov, čo predstavuje 720 840 účastníckych zásuviek. 

 Počet vydaných potvrdení registrácie tel. 

činnosti 

36 

Uhradené správne poplatky 4 000,- Sk 

Uhradené správne poplatky – kolky 60 000,- Sk 

Nevybavené oznámenia o začatí poskytovania 

sluţby k 31.12. 2002 

5 

Vydané potvrdenia - KDS 35 

Vydané potvrdenia – účastnícke zásuvky 37 473 

Telekomunikačná služba Počet vydaných 

(právoplatných) licencií v 

roku 2003 

Celkový počet právoplatných 

licencií 

Internet  3 43 

VoIP  0 17 

Prenos dát 4 61 

Pevné verejné telekom. siete 36 76 

Rádiové siete 6 26 

Prenájom okruhov 4 38 

MMDS/MVDS 3/0 17/1 

R a TV vysielače 0 2 

UMTS 0 2 

Verejná telefónna sluţba 5 17 

FWA 26 GHz 0 2 

GSM 0 2 

Audiotex 0 8 
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Registrácia poskytovateľov služieb internet a VoIP  

Telekomunikačný úrad SR v zmysle podmienok všeobecného povolenia č. VPT- 2/2001 na 

poskytovanie telekomunikačnej sluţby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej sluţby 

prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez vyuţívania obmedzených zdrojov, 

vykonáva registráciu poskytovania týchto sluţieb. 

Počet podaných ţiadostí o registráciu  91 

Počet vybavených ţiadostí 88 

Uhradené správne poplatky 176 000,- Sk 

 

Registrácia poskytovateľov verejných telekomunikačných služieb prenosu dát 

 

Počet podaných ţiadostí o registráciu 2 

Počet vybavených ţiadostí 2 

Uhradené správne poplatky 4 000,- Sk 

 

Registrácia poskytovateľov telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov 

 

Počet podaných ţiadostí o registráciu 3 

Počet vybavených ţiadostí 3 

Uhradené správne poplatky 6 000,- Sk 

 Registrácia vysielacích zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov satelitnej služby 

(VSAT) 

Počet podaných ţiadostí o registráciu 120 

Počet vybavených ţiadostí 118 

Uhradené správne poplatky 236 000,- Sk 

  

Oblasť certifikácie a správy čísiel 
 

Schvaľovanie technickej spôsobilosti 

 

Stála činnosť. 

     V roku 2003 Telekomunikačný úrad SR prijal 53 ţiadostí o schválenie technickej spôsobilosti 

vybraného telekomunikačného zariadenia.  

     Úrad vydal v sledovanom období 53 rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti vybraného 

telekomunikačného zariadenia. 

  
Z uvedeného počtu bolo 

 

1. 21 rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti zariadenia pre šírenie R a TV 

programov,  

2. 32 rozhodnutí o schválení zariadenia, ktoré je súčasťou verejnej telekomunikačnej 

siete. 
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3. 210 iných rozhodnutí (17 - zastavenie konania, 193 – zariadenie nepodlieha 

schvaľovaniu podľa zákona o telekomunikáciách pre ţiadosti o schválenie technickej 

spôsobilosti rádiového a koncového telekomunikačného zariadenia podané do 

31.12.2002) 

 

21

32

R a TV VTS

 
 

Prideľovanie čísiel a správa číslovacieho plánu 

 

Stála činnosť. 

     Telekomunikačný úrad SR vydal v sledovanom období 39 rozhodnutí o pridelení čísla. Okrem 

uvedeného počtu úrad v 10 – tich prípadoch pridelil čísla ako súčasť licencie na poskytovanie 

telekomunikačných sluţieb. Úrad ďalej vydal 3 rozhodnutia o odobratí čísla a v dvoch prípadoch 

zastavil konanie. 

 

Úrad vypracoval a zverejnil dodatok k Číslovaciemu plánu. 

 

Oblasť správy frekvenčného spektra 
      

     Činnosti v oblasti správy frekvenčného spektra patria medzi stále. 

 

Harmonizácia využívania frekvenčného spektra  bola zameraná na aplikáciu  podmienok 

rozhodnutí ECC (Electronics Communications Committee) do národnej tabuľky  frekvenčného 

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

regulačných pravidiel. Na základe tejto revízie bolo spracovaných a schválených 8 návrhov 

všeobecných povolení a 6 sprístupnených na verejné pripomienkovanie.  

 

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

regionálnu rádiokomunikačnú konferenciu RRC – 04, ktorá sa bude konať v tomto roku v Ţeneve so 

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

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

v rámci preplánovania Stockholm 61 preplánované na digitálne vysielanie. Veľké úsilie bolo tieţ 

venované aj rokovaniam smerujúcim k spusteniu pilotných projektov zemského digitálneho 

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

Košice. Takéto rokovania sa uskutočnili s administráciami Českej republiky, Maďarska, Rakúska 

a Ukrajinou. S ukrajinskou administrácoiu boli prerokované aj otázky koordinácie sluţieb pozemnej 

pohyblivej sluţby, ktoré u nás pracujú v pásme, kde Ukrajina prevádzkuje rozhlasovú sluţbu. 

     V rámci spolupráce so susednými administráciami bola podpísaná aj viacstranná dohoda 

o prednostnom delení frekvencií v pásme R-GSM (neverejné rádiové siete určené pre spojenie na 

ţelezniciach) s AUT, CZE,  HNG, SVK, SVN, ako aj podpísanie novej verzie Viedenskej dohody 

„Berlín 2003“. 
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Spolupráca s inými orgánmi štátnej správy 

 

      Úrad v rámci spolupráce s Radou pre vysielanie a retransmisiu riešil otázky súvisiace s plánom 

frekvencií pre rozhlasové a televízne vysielanie a okrem stanovísk k parametrom frekvencií, ktoré 

boli predloţené do výberového konania,  vystavil 26 frekvenčných listov pre televízne vysielače a  

32 pre rozhlasové vysielače. Taktieţ došlo k vzájomnej dohode vo veci procesu spustenia pilotných 

projektov DVB-T. TÚ SR vyhlási výberové konanie v ktorom vyberie prevádzkovateľa a RVR 

stanoví obsahovú náplň. V minulom roku úspešne pokračovala práca medzirezortnej komisie pre 

harmonizáciu vyuţívania frekvenčného spektra, kde boli predkladané návrhy pre jeho postupné 

uvoľňovanie. 

 

Požiadavky na pridelenie frekvencií:  

 

     V priebehu roka bolo vybavených 375 medzinárodných koordinačných poţiadaviek frekvencií, 

ktoré predloţili susediace zahraničné administrácie, naopak úrad im predstavil 1339 koordinačných 

poţiadaviek. 

 

Prehľad  povolení na prevádzku rádiových zariadení 

 

Rádiokomunikačná služba Počet povolení za 

rok 2003 

Vyd.  Zruš.  Zmena 

Pozemná pohyblivá s individuálnym prídelom frekvencie 640   75  136 

Pozemná pohyblivá na spoločných frekvenciách 

 

153   94    18 

Mobilné rádiotelefóne siete – základňové stanice  GSM 900 

                                                                            

425   43    33 

GSM 1800 

 

141 1 26 

NMT 450 

 

- - - 

Lietadlové stanice 118 45 12 

Lodné stanice 25 7 10 

Amatérske stanice 47 5 47 

Amatérske klubové stanice 5 - 18 

Pevná – rr spoje bod - bod 647 74 27 

Pevná – bod - multibod 1 - - 

Pevná – málokanálové tlf. spoje, pevná v KV - - 11 

Rozhlasová      rozhlas 66 6 - 

Rozhlasové     televízia 56 3 - 
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Rádiokomunikačná služba Počet povolení za 

rok 2003 

Retransmisia - MMDS 12 2 12 

Satelitná pevná 15 58 10 

  

SNG 

19 - 
- 

Osobitné povolenia 89 4 
- 

 

 

Overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 

 

     Úrad overoval osobitnú odbornú spôsobilosť skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej 

spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení.  Počet vydaných osvedčení vydaných v roku 

2003 na základe overenia osobitnej spôsobilosti je uvedený v tabuľke. 

 

   

 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej 

pohyblivej sluţby 
64 

Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu námornej 

pohyblivej sluţby 
4 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej 

pohyblivej sluţby I. 
7 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej 

pohyblivej sluţby II. 
95 

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu 

námornej pohyblivej sluţby 
215 

Osvedčenie operátora amatérskych staníc                                                          39    

 

          

Vydané povolenia v oblasti správy frekvenčného spektra v rokoch 1999-2002 
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Oblasť štátneho dohľadu v telekomunikáciách 
 

     Činnosti štátneho dohľadu patria medzi stále. 

     

     

Kontroly dodržiavania licenčných podmienok 

 

     Telekomunikačný úrad SR vykonával v roku 2003 kontrolu plnenia povinností a podmienok 

určených v licencii drţiteľmi licencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných 

sietí a na poskytovanie verejných telekomunikačných sluţieb. 

Počet 72 

Závady 52 
  

Kontroly dodržiavania licenčných podmienok pri prevádzkovaní verejných telefónnych automatov 

     V roku 2003 boli stálou činnosťou kontroly dodrţiavania podmienok licencie Slovenských 

telekomunikácií, a.s., ktoré sa zamerali na prevádzkovanie verejných telefónnych automatov. 

Počet 3 106 

Závady 315 
  

Kontroly dodržiavania podmienok všeobecných povolení, predbežných podmienok a iné 

  

     Úrad v sledovanom období vykonával kontrolu plnenia povinností a podmienok ustanovených 

zákonom o telekomunikáciách, všeobecnými povoleniami a v predbeţnými podmienkami. 

 

Počet 92 

Závady 6 

 

Pokuty za nedodržanie podmienok stanovených v licenciách, všeobecných povoleniach, 

predbežných podmienkach a pod. 

 

Počet uloţených pokút 14 

Celková výška uloţených pokút 1 795 000,- Sk 

 

Kontroly telekomunikačných zariadení uvádzaných na trh – trhový dohľad 

 

 Počet 273 

Závady 16 

Počet uloţených pokút 3 

Celková výška uloţených pokút 165 000,- Sk 

  

Podania na poškodzovanie telekomunikačných zariadení  

     Neznámi páchatelia väčšinou poškodzujú účastnícke rozvody a odcudzujú ich kovové časti. 

Nebolo ojedinelé aj poškodzovanie telekomunikačných zariadení pri dopravných nehodách. 

Najzávaţnejšiu skupinu poškodení tvorili poškodenia podzemných telekomunikačných vedení. 
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     Počet poškodení a následnom vykrádaní verejných telefónnych automatov Slovak Telecomu, a.s. 

sa postupne zniţuje nahrádzaním mincových automatov za kartové. 

Podania na poškodzovanie telekomunikačných zariadení 

 

Prijaté podania 1.170 

Vybavené podania 277 

Počet uloţených pokút 208 

Celková výška uloţených pokút 5 330 600,- Sk 
 

Podané rozklady 
 

Prijaté rozklady 32 

Vybavené rozklady 29 

  

Štátny dohľad v rádiokomunikáciách 

 

Rušenie rádiových sietí 

Stálou činnosťou Telekomunikačného úradu SR v rámci štátneho dohľadu je vykonávanie 

ochrany proti rušeniu. Drţitelia povolení na prevádzku rádiového zariadenia nahlasujú úradu rušenie 

prevádzky rádiových zariadení. Prehľad prijatých a vybavených hlásení obsahuje tabuľka. 

Prijaté hlásenia 47 

Vybavené hlásenia 42 
  
  
  

Rušenie alebo nekvalitný príjem rozhlasu a televízie 

 
     Medzi najčastejšie zdroje rušenia rozhlasového a televízneho vysielania patria aktívne širokopásmové 
antény, ktoré sa často rozkmitajú a stáva sa z nich „vysielač rušivého signálu.“ 
  

Počet prijatých hlásení 314 

Vybavené – rozhlas AM/FM 37/8 

Vybavené – TV pásmo I/II 9/0 

Vybavené – TV pásmo III 100 

Vybavené – TV pásmo IV/V 49/62 

Vybavené – iné rušenie 58 

Počet príkazov na odstránenie závady rozhlas/TV 19/44 

Počet uloţených pokút 1 

Výška uloţenej pokuty 25 000,- Sk 

   

Kontrolné merania rozhlasových vysielačov 

 

Prijaté poţiadavky 38 

Vybavené poţiadavky 28 
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Kontrolné merania televíznych vysielačov 

 

Prijaté poţiadavky 7 

Vybavené poţiadavky 7 

  

Štátny dohľad – pozemná a amatérska služba 

 

Kontroly prevádzky a distribúcie 293 

Počet kontrolovaných rádiostaníc 1 360 

Počet zistených závad 50 

  

Kontrola rozhlasových a televíznych vysielačov 

 

Počet kontrolovaných staníc - rozhlas 23 

Počet kontrolovaných staníc - televízia 16 

Počet zistených závad - rozhlas 8 

Počet zistených závad - televízia 10 

  

Prípady riešené v správnom konaní 

 

     TÚ SR aj v roku 2002 nariaďoval odstránenie zistených nedostatkov, ukladal pokuty a 

prejednával priestupky. 

  

Pozemná rádiokomunikačná služba 

 

Počet prípadov 25 

Počet uloţených pokút 24 

Celková výška uloţených pokút 182 500,- Sk 

Počet iných opatrení 10 

 

Rozhlasová rádiokomunikačná služba – rozhlas 

 

Počet prípadov 1 

Počet uloţených pokút 1 

Celková výška uloţených pokút 5 000,- Sk 

Počet iných opatrení 1 
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Rozhlasová rádiokomunikačná služba – televízia 

 

Počet prípadov 6 

Počet uloţených pokút 4 

Celková výška uloţených pokút 26 000,- Sk 

Počet iných opatrení 1 

  

Štátny dohľad v oblasti káblových distribučných systémov  

 

     Úrad v roku 2003 vykonával kontrolu technického stavu telekomunikačných zariadení a vedení 

verejných telekomunikačných sietí. 

 

Celkový počet meraní 125 

Počet opakovaných meraní 14 

 

Prípady riešené v správnom konaní 

 

Celkový počet prípadov 10 

z toho registrácia 5 

iné nedostatky zistené v rámci štátneho dohľadu 3 

Počet uloţených pokút 8 

Celková výška uloţených pokút 854 500,- Sk 

 

Rádiomonitoring 

 

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

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

vyuţitie frekvencií, ďalej kontroloval dodrţiavanie podmienok stanovených v povoleniach na 

prevádzkovanie rádiových zariadení a v neposlednom rade vyhľadával nepovolené vysielače. 

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

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

 

Doba kontroly (hod.) 2 693 

Počet zistených závad 77 

 

Činnosť kontrolných a meracích staníc (KMS) 

 

 Kontrola prevádzky a dodržiavania prevádzkovej disciplíny 

 

Rádioamatérska služba 

 

Doba vykonávania kontrol 2 291,5 hod. 

Počet zistených závad 1 

     Kontrolné meracie stanice vykonávali kontroly rádioamatérskej prevádzky úhrnne po dobu 2787 

hodín. Počas kontrol nezistili ţiadnu závadu.  
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Pozemná pohyblivá služba 

 

Doba vykonávania kontrol 7 778 hod. 

Počet zistených závad 263 

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

Kontrola vybraných technických parametrov rozhlasových a televíznych vysielačov 

  

Vysielače vysielajúce zo zákona 

 Kontrolné meracie stanice vykonali v oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas AM 5 844 kontrol.. 

V oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas FM vykonali KMS vykonali 5 164 kontrol a zistili 10 závad. 

Počas roku 2003 vykonali KMS 8 591 kontrol TV vysielačov, pričom zistili 71 závad. 
 

 Vysielače vysielajúce program prevádzkovateľov na základe udelenej licencie 

      Počas roku 2003 vykonali KMS 6 057 kontrol v oblasti rozhlasovej sluţby – rozhlas FM, pričom 

zistili 21 závad. Kontrolné meracie stanice v sledovanom období vykonali 2 549 kontrol TV 

vysielačov a zistili 27 závad. Okrem uvedeného počtu vykonali 1695 meraní obsadenosti FM pásiem 

a TV pásiem. Počas kontrol nezistili ţiadnu závadu.  

 

Oblasť medzinárodných vzťahov 
 

     Medzinárodné vzťahy patria medzi stále činnosti úradu. 

 

     Telekomunikačný úrad SR je od januára 2003 plnohodnotným členom Skupiny nezávislých 

regulačných úradov telekomunikácií krajín EÚ (tzv. IRG). Pre úrad je to významné medzinárodné 

uznanie, ktorého sa dočkal spolu s ďalšími deviatimi regulátormi z krajín, ktoré plánujú vstúpiť do 

Európskej únie v roku 2004. IRG má 11 pracovných skupín, ktoré riešia aplikáciu jednotlivých 

postupov v rôznych oblastiach regulácie telekomunikačného trhu v rámci EÚ, ako napr. určenie 

významného vplyvu, regulácia prepojovacích poplatkov a pod. Úrad bude tieto postupy uplatňovať 

na území Slovenskej republiky. Úrad sa stal taktieţ členom Európskej skupiny regulátorov (ERG) so 

štatútom pozorovateľa. Táto skupina vznikla rozhodnutím Európskej komisie ako jej poradný orgán 

v oblasti implementácie nového regulačného rámca do praxe. 

     Úrad sa v roku 2003 podieľal na práci väčšiny pracovných skupín Európskeho komunikačného 

výboru (ECC) a to predovšetkým v skupinách pre frekvenčný meneţment (FM), pre prípravu 

svetovej rádiokomunikačnej konferencie (CPG) a v skupine pre kompatibilitu sluţieb a zariadení 

(SE). Zástupca úradu uţ druhý rok predsedá pracovnej skupine Viedenskej dohody, ktorej členmi je 

17 štátov a ktorá sa zaoberá koordináciou frekvencií pre pevnú a pozemnú pohyblivú sluţbu. Ďalší 

zástupca úradu je členom pracovnej skupiny CPG, ktorej úlohou bola príprava svetovej 

rádiokomunikačnej konferencie. Úrad sa ďalej podieľal na práci výboru pre rádiové spektrum 

Európskej komisie, TWG – HCM v rámci dohody Viedeň – Berlín 2000, Dunajskej komisii 

a Rainwat v otázkach rádiovej prevádzky na vnútrozemských tokoch a je členom pracovných skupín, 

zaoberajúcich sa digitálnym rozhlasovým vysielaním (DAB, DVB). Okrem týchto aktivít TÚ SR 

inicioval bilaterálne a multilaterálne rokovania so zahraničnými regulátormi.  
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Vyčíslenie výdavkov na zahraničné pracovné cesty a zhodnotenie ich prínosu pre úrad: 

 

     V roku 2003 sa vykonalo spolu 88 zahraničných pracovných ciest, v celkovom počte 533 dní, čo 

je v priemere  10,5 dňa na účastníka cesty. Skladba zahraničných pracovných ciest v roku 2003 bola 

nasledovná: 

 

ECC      25 ciest 

IRG/ERG       9 ciest 

ITU        3 cesty 

EÚ/EK/NATO     2  cesty 

CEPT         7 ciest 

Regulátori     10 ciest 

Semináre, konferencie, výstavy  22 ciest 

 

     TÚ SR v septembri organizoval 46. stretnutie s účasťou členských krajín CEPT/ECC WG FM 

(pracovná skupina frekvenčného manaţmentu), ako aj dve bilaterálne rokovania medzi SR 

a Ukrajinou a SR a Poľskou republikou o koordinácií analógových a digitálnych vysielačov TV. 

     V mimoriadne dôleţitom roku 2003, v období pred plánovaným vstupom Slovenskej republiky do 

Európskej únie v roku 2004 zamestnanci  TÚ SR vykonali pracovné zahraničné cesty súvisiace 

s reprezentáciou SR, ktoré vyplývajú z nášho členstva v CEPT, ITU a budúceho členstva v EÚ.  

     Zamestnanci TÚ SR sa zúčastnili  na svetovej rádiokomunikačnej konferencií ITU, zástupca 

úradu sa zúčastnil podpísania novej verzie viedenskej dohody o medzinárodnej koordinácií 

frekvencií pre pohyblivú a pevnú sluţbu v Berlíne. 

 

Bilaterálne a multilaterálne rokovania za rok 2003: 

 

KYJEV – 17. 03. - 21.03. 2003 Multilaterálne rokovanie technických expertov za účasti CZ, MOL, 

RUM, RUS, LIT, SVK, UKR, TUR, BUL, venované vzájomnému digitálnemu 

plánovania vo frekvenčných pásmach 790-862 MHz. Slovensko podpísalo 

medzinárodnú dohodu o pripojení sa Slovenskej republiky  k Plánu NIDA 2002  

PRAHA – 08. 04. a 09.04. 2003 Bilaterálne Česko – Slovenské rokovanie technických expertov 

zamerané na DVB-T kanály nad 60. Bolo skoordinovaných 31 českých digitálnych 

vysielačov a 38 slovenských TVD vysielačov        

WIEN – 04. 08. a 05. 08. 2003 Bilaterálne Rakúsko-Slovenské rokovanie DVB-T vo   

frekvenčných pásmach 470-862 MHz. Bolo skoordinovaných 17 rakúskych  

digitálnych vysielačov v pásme 790-862 MHz a 9 rakúskych digitálnych 

vysielačov v pásme  470-790 MHz. Za Slovensko: 32 slovenských TVD vysielačov  

v pásme 790-862 MHz a 12 slovenských TVD vysielačov v pásme 470-790 MHz  

BRATISLAVA – 29. 09. - 03. 10. 2003 Slovensko-Ukrajinské rokovanie  

                             technických expertov ohľadne digitálneho plánovania vo frekvenčných                              

pásmach 790-862 MHz  a analógových vysielačov v rámci plnenia                              

Rezolúcie  5 ( Mnohostranná koordinačná dohoda Chester 97 ).                              

V rámci Rezolúcie 5 bolo vyriešených 136 slovenských namietaných                              

vysielačov a skoordinovaných  pilotný projekt Banská Bystrica-Zvolen                              

kanál a bolo skoordinovaných a modifikovaných 14 ukrajinských                              

vysielačov. Na tomto rokovaní bola prerokovaná aj otázka vzájomnej koordinácie 

sluţieb PPS, ktoré u nás pracujú v pásme, kde Ukrajina prevádzkuje rozhlasovú 

sluţbu. 
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ŠOPROŇ – 7. 10. – 9. 10. 2003 viacstranné koordinačné stretnutie za účasti AUT, CZE,  HNG, 

SVK, SVN zamerané na prerokovanie a podpísanie viacstrannej dohody 

o prednostnom delení kanálov v pásme R-GSM. 

BRATISLAVA – 10. 11. - 14. 11. 2003  Poľsko  

                           Slovensko - Poľské rokovanie technických expertov ohľadne digitálneho                              

plánovania vo frekvenčných pásmach 790-862 MHz a analógových                              

vysielačov v rámci plnenia Rezolúcie 5 (Mnohostranná koordinačná                               

dohoda Chester 97 ). Bolo vyriešených 61 slovenských  digitálnych vysielačov a   

62 poľských digitálnych vysielačov  v pásme  470-790 MHz. Bolo vyriešených 60 

slovenských  digitálnych vysielačov a  30  poľských digitálnych vysielačov  

v pásme  790-832 MHz. Taktieţ boli skoordinované analógové vysielače: + 17 

slovenských TVA 15 TVA poľských.  

 

 

Ostatné aktivity: 

 

     Telekomunikačný úrad SR sa zúčastňoval na práci technických normalizačných komisií TNK č. 

41 Telekomunikácie, TNK č. 80 Rádiokomunikácie a TNK č. 34 Elektromagnetická kompatibilita  

(EMC). Úrad sa ďalej podieľal na práci ECC (Electronic Communication Commitee) v oblasti 

číslovania (Project Team of Numbering) a na práci Výboru pre posudzovanie zhody a trhový dohľad 

v telekomunikáciách - TCAM (Telecommunication Conformity Assesment and Market Surveillance 

Committee). V rámci prípravy na zapracovanie nového regulačného rámca do slovenskej legislatívy 

sa úrad aktívne zúčastnil na zasadaniach Výboru pre poskytovanie otvoreného prístupu k sieťam 

Európskej komisie (neskôr premenovaný na Výbor pre komunikácie), ktorý sa zaoberá otázkami 

implementácie nového regulačného rámca do národnej legislatívy.  

 

 

4.  Rozpočet úradu na rok 2003 
 

Rozpis záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2003 

 

 
Ukazovateľ  v tis. Sk  rok 2001    rok 2002          rok 2003 

 

 
 

1. Príjmy  250 000         4 750 000  250 000 

 

 

2. Beţné výdavky (600)    72 012   81 179    89 587 

 

       z toho: mzdy, platy (610)    34 061      43 329    45 353 

 

 

3. Obstarávanie kapitálových aktív (710)    52 000        5 000    19 500  

 

        z toho: - systémové výdavky (č.ú. 916)      8 446        1 300   8 000 

 - výdavky na beţnú inv. činnosť (č.ú. 043) 43 554                   3 700         11 500 
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Rozpočtové opatrenia v roku 2003 (v tis. Sk) 

 

 

1./ RO MDPT SR č. 2  -  nadstavba TÚ SR Továrenská ul. Bratislava 

 710 

 z toho: 043 beţná investičná činnosť   - 8.000 mil. Sk 

   916 systémové výdavky            + 8.000 mil. Sk 

 

2./ RO MF č. 19  -  zmena platobných taríf a limitov osobného príplatku - zamestnanci vo verejnej 

sluţbe 

 600                     +143 tis. Sk 

 z toho 610                               +104 tis. Sk 

            620                         +  39 tis. Sk 

 

3./ RO MDPT SR č. 7  - interiérové vybavenie a nákup prevádzkových strojov 

 710 

 z toho 043 beţná investičná činnosť    + 350 tis. Sk 

   916 systémové výdavky      - 350 tis. Sk 

 

4./  RO MDPT SR č. 12  - predprojektová dokumentácia, zabezpečenie budovy a interiérové 

vybavenie 

 710 

 z toho 043 beţná investičná činnosť   + 344 tis. Sk 

            916 systémové výdavky    - 344 tis. Sk 

 

 

 

Rozpočet úradu v roku 2003 bol s konečnou platnosťou  upravený: 

 
Ukazovateľ  v tis. Sk      rok 2003 

 

1. Príjmy                            250 000 

 

2. Beţné výdavky (600)            89 730 

    z toho: mzdy, platy (610)            45 457 

3. Obstarávanie kapitálových aktív (710)                      19 500 

        z toho: - systémové výdavky (č.ú. 916)             8 000 

 - výdavky na beţnú inv. činnosť (č.ú. 043)        11 500  
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Čerpanie bežných výdavkov v roku 2003 

 

Bežné výdavky – čerpanie výdavkového účtu úradu podľa jednotlivých podpoloţiek podľa   platnej 

rozpočtovej klasifikácie : 

___________________________________________________________________________ 
 upravený  

  Názov poloţky, podpoloţky                      rozpočet/limit     čerpanie čerpanie   

                                                                        v tis. Sk          v Sk v % 

 

610  mzdy, platy     45 457        44 897 715,00 98,77 

620 poistné     16 673              16 068 788,00      96,38 

630  tovary a ďalšie služby                 24 600   22 085 884,07 89,78 

      631 cestovné výdavky    3 810     3 781 241,21 99,25 

632 energia, voda, komunikácie    4 280     3 428 783,23 80,11 

633 materiál a dodávky    6 935     6 414 550,61 92,50 

634 dopravné       2 650      2 449 197,84 92,42        

635 rutinná a štandartná údrţba    1 600        801 872,80                       50,12  

636 Nájomné      1 045      1 029 248,78 98,49      

637 ostatné sluţby   4 280     4 180 989,59 97,69 

 

640  bežné transfery       3 000        402 091,00 13,40        

  

600  bežné výdavky      89 730    83 454 478,07 93,01 

  

  

      

 

     Rozpočet beţných výdavkov  na rok 2003  bol rozpísaný na sumu 89.730 tis. Sk. Z týchto 

prostriedkov sme vyčerpali  83.454 tis. Sk, čo je 93%, čo predstavuje úsporu 6 275 tis. Sk. 

     Treba pripomenúť, ţe vyúčtovanie za energie roku 2003 spojené zároveň so zmenou cien energií 

budeme nútení uhradiť z rozpočtovaných výdavkov roku 2004, čo predstavuje 851 tis. Sk 

     Najväčšiu úsporu v sume 2.598 tis. Sk sme mali v poloţke 640 beţné transféry, kde sme 

rozpočtovali aj výdavky spojené s odchodom do dôchodku a odstupným, ktoré sa v roku 2003 

neuskutočnilo. 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2003: 

 

Kapitálové výdavky                            rozpočet                          čerpanie                                       čerpanie 

                                                                            V tis. Sk                           v Sk                                                  v %  

Kapitálové výdavky   19 500   6 756 652,32         85,9 

z toho:  

- nákup pozemku               4          4 400,00  100,0 

- nákup software      2 560                1 409 994,74          55,1  

- nákup admin. budovy     13 540 12 250 000,00          90,5  

- nákup nábytku        482                   350 974,60          72,8 

- nákup výpočtovej techniky                     60       59 216,60          98,7 

- nákup kancelárskych strojov                   50                0,00          0 

- nákup doprav. prostriedkov      900     842 892,00          93,7 

- nákup meracej techniky     1 275,6  1 262 628,00           99,0 
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- nákup zab. zariadenia        37       36 420,00          98,4 

- prípravná a projekt. dokum.      125     125 000,00        100,0 

- rekonštrukcia a modernizácia      406     355 326,40          87,5 

- nákup umeleckých diel        60       59 800,00          99,7  

 

     Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2003 nám bol poskytnutý vo výške 19.500 tis. Sk.  

V priebehu roku 2003 sme vyčerpali 16.757 tis. Sk, čo je  86%. 

     Z toho systémové kapitálové výdavky boli rozpočtované čiastkou 14.940 tis. Sk a vyuţité 

čiastkou 13.668 tis. Sk, čo je 91%. Z tejto poloţky boli zakúpené dve administratívne budovy a to 

pre odbor štátneho dohľadu v Košiciach (5.250 tis. Sk) a odbor štátneho dohľadu v Bratislave (7.000 

tis. Sk) a tieţ  software pre prácu s frekvenciami (1.293 tis. Sk). 

     Okrem uvedeného bola zo systémových  kapitálových prostriedkov uhradená aj predprojektová 

dokumentácia na pôvodne pripravovanú nadstavbu budovy nášho úradu v sume 125 tis. Sk, ktoré 

nám Mesto Bratislava neschválilo. Po schválení zmeny vyuţitia zo systémových do beţných 

kapitálových  výdavkov nebol vykonaný prevod. 

 

Kapitálové výdavky  - Spolufinancovanie PHARE      

                    

 

Zhodnotenie prostriedkov prijatých v rámci Národného fondu z predvstupových fondov EÚ  

PHARE – „ Reforma regulačného rámca v telekomunikáciách“ 

 

     V schválenom programe „Reformy regulačného rámca v telekomunikáciách“ v roku 2000 boli 

rozpočtované tieto prostriedky: 

 

  Pôvodná alokácia Skutočné čerpanie 

FM Číslo 

projektu 

Prostriedky z 

EK 

Prostriedky 

zo ŠR 

Prostriedky  

z EK 

Prostriedky 

zo ŠR 

  v mil. EUR v mil. Sk v mil. EUR v mil. Sk 

  

9913.03 

 

1,5 

 

116,335 

 

1,5 

 

99,335 

 

 

     Telekomunikačný úrad SR v roku 2003 čerpal z pridelené  finančné prostriedky PHARE v súlade 

so schváleným programom takto: 

 

Finančné prostriedky pozostávali z prostriedkov  

 

1. poukázaných na účet nášho úradu v októbri roku 2003  v celkovej sume 54.192.000.- Sk 

2. prevedených ako nevyčerpaný zostatok  z roku 2002  

a/ beţné výdavky v sume 3.084.929,30 Sk – vzdelávanie pracovníkov 

b/ kapitálové výdavky v sume 2.100.000.- Sk – nákup výpočtovej techniky 

     V priebehu hodnoteného roku sa nepodarilo poskytnuté prostriedky vyuţiť v plnej rozpočtovanej 

výške – 59.376.929,30 Sk. Dôvod nevyuţitia prostriedkov bola trištvrte ročná neistota spočívajúca 

v čakaní na rozhodnutie MF SR o konečnej sume pridelených prostriedkov, ktoré  s konečnou 

platnosťou padlo v októbri roku 2003.  
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     Nevyčerpané  prostriedky sme v sume 20.579.082,08 Sk úrad poukázal na účet MDPT SR 

v decembri 2003. 

 

 

 

     

1.  Projekt  PHARE  9913.03 "Reforma regulačného rámca  v 
telekomunikáciách"  

     

     

číslo 
bodu 

  
pridelené 

prostriedky čerpanie  zostatok 

  v  Sk v  Sk v  Sk 

          

1. 
implementácia cenového 
modulu 22 000 000,00 8 500 000,00 13 500 000,00 

2. školenia LS systému 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 

          

5. 
dokúpenie licencií pre 
SFS 10 000 000,00 9 468 817,02 531 182,98 

          

6. nákup PC hardwaru 400 000,00 3 089 088,00 910 912,00 

          

7. LCD projektor k PC 400 000,00 399 961,20 38,38 

          

8. 
rozšírenie 
monitorovacích staníc 11 292 000,00     

      15 817 545,00 474 455,00 

10. 
mobilné monitorovacie 
stredisko 5 000 000,00     

          

spolu   54 192 000,00 37 275 411,22 16 916 588,78 

     

     

2.  Prevod zostatku PHARE z roku 2002   

     

číslo   prostriedky čerpanie  zostatok  

    v Sk v Sk v Sk 

          

1.   3 084 929,30 883 988,00 2 201 012,00 

2.   2 100 000,00 638 448,00 1 461 552,00 

          

spolu   5 184 929,30 1 522 436,00 3 662 564,00 

     

     

3.  Prostriedky PHARE spolu    

     

    Rozpočet  čerpavie  zostatok  

    v Sk v Sk v Sk 

         

    59 376 929,30 38 797 847,22 20 579 082,08 
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PRÍJMOVÝ ÚČET ZA ROK 2003. 
   

Názov poloţky rozpočet      plnenie                                      plnenie 

  v tis. Sk  v  Sk    v  % 

___________________________________________________________________________________________ 

nedaňové príjmy                              250 000  330 239 459,29 132,96 

 

 

Príjmový účet – príjmy členené podľa druhov činností k 31.12. 2003 

 

rádioamatér. Sluţby           5 460,00 Sk 

pozemná pohyblivá sluţba na spol. frekvenciách    1 465 284,00 Sk 

pevná a druţicová sluţba                                                                      224 399 161,52 Sk     

rádiostanice -  staré číslovanie  43 656 000,00 Sk 

osobitné povolenia       168 713,00 Sk 

spolu za odbor správy frekvencií:                                                     269 694 618,52 Sk 

licencie ostatné          42 547 400,00 Sk 

audio textové sluţby       395 714,00 Sk 

číslovanie  12 810 722,00 Sk  

spolu za odbor regulácie + odbor certifikácie:                                 325 448 454,52 Sk 

pokuty a penále                                                                                       3 915 066,39 Sk 

predaj doprav. prostriedkov  128 600,00 Sk 

nájomné          69 047,30 Sk 

úroky z účtov      398 547,52 Sk 

úroky z omeškania      107 623,11 Sk 

ostatné platby      172 120,35 Sk 

spolu:       875 938,28 Sk 

Príjmy úradu v roku 2003 boli celkom:                                            330 239 459,29 Sk 

     

 

     Rozpočet príjmov pre rok 2003 bol stanovený na 250.000 tis. Sk. Tento rozpočet sme naplnili na 

132 % finančnou čiastkou 330.239 tis. Sk,  čo je naviac o 80.239 tis. Sk.  

     Okrem príjmov vyplývajúcich z hlavnej činnosti úradu  /predaj licencií a prenájom  frekvencií/ 

sme uloţili a zinkasovali pokuty v sume 3.915 tis. Sk, úroky z omeškania v sume takmer 108 tis. Sk 

a tieţ úroky z bankových účtov v sume 398 tis. Sk. 

     Prenájmom bytových a nebytových priestorov v nehnuteľnosti a spravovaných našim úradom 

priniesol ročné príjmy v sume 69 tis. Sk 

     Okrem príjmov uvedených v horeuvedenom prehľade úrad časť svojich príjmov vyberá aj v 

kolkoch, ktoré sa priamo do príjmov úradu nezapočítavajú, nakoľko sa dostávajú do štátneho 

rozpočtu ako trţby z predaja kolkov. Tieto trţby sa mesačne odvádzajú daňovému úradu a v roku 

2003 predstavovali sumu 650 054,93 Sk. 
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5.  Personálne otázky 
 

     V nadväznosti na nárast úloh vyplývajúcich zo zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 

a výsledkov práce expertnej skupiny PHARE úrad v roku 2002 dopracoval organizačnú štruktúru na 

232 funkčných miest, z toho 191 v štátne sluţbe a 41 vo verejnej sluţbe. Rozpisom  záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 MDPaT SR zníţilo počet funkčných miest úradu na 

208. Túto zmenu od 1.3. 2003 premietol úrad do novej organizačnej štruktúry. Z 208 funkčných 

miest úradu bolo 176 zaradených do štátnej sluţby a 32 do verejnej sluţby. 

 

Stav zamestnancov 
 

Priemerný evidenčný stav zamestnancov v roku 2003 bol 189. Fyzický stav k 31.12.2003 bol 

194 zamestnancov, z toho 164 zamestnancov v štátnej sluţbe a 30 zamestnancov vo verejnej sluţbe. 

Na úrade pracovalo k 31.12.2002 89 ţien, z toho 15 ţien vo vedúcich funkciách, čo tvorí 16,9 % 

z celkového počtu ţien. 

105

89

Muţi Ţeny

 

Prehľad obsadenosti jednotlivých odborov úradu k 31.12. 2003 

 

 

odbor 
plán zamestnancov 

(bez administratívy) 

skutočný stav 

zamestnancov (bez 

administratívy) 

odbor správy frekvenčného spektra 22 21 

odbor technickej regulácie 6 6 

odbor ekonomickej regulácie 7 6 

odbor trhového dohľadu 3 3 

odbor štátneho dohľadu 112 104 

odbor telekomunikačných a informačných 

technológií 
3 3 

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

ekonomiky a správy, odbor kontroly, právny 

odbor, administratíva a pod.) 

51 47 

spolu 208 194 

 

       Ako z prehľadu obsadenosti vyplýva, plán pre rok 2003 personálne posilniť hlavné odbory sa 

darí plniť a výberovými konaniami úrad postupne obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesta. 

Úrad plánuje do konca júna 2004 postupne obsadiť všetky voľné štátnozamestnanecké miesta. 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov úradu k 31.12. 2003 

9890

5 1

VŠ ÚSO

SŠ ZV

 
 

Vzdelanostná štruktúra  Počet v r. 2002 Počet v r. 2003 % stav r. 2002 % stav r. 2003 

 vysokoškolské vzdelanie    89 98 47,8 50,5 

 úplné strednoškolské 

vzdelanie  

90 90 48,4 46,4 

 stredoškolské vzdelanie  6 5 3,2 2,6 

základné vzdelanie 1 1 0,6 0,5 

 

Úrad oproti roku 2002 zvýšil podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním pribliţne o 3%. 

  

Vzdelávanie zamestnancov úradu 
 

     V roku 2003 zabezpečoval úrad zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov uskutočňovaním 

odborných školení v oblasti telekomunikácií, legislatívy, výpočtovej techniky a zabezpečením 

jazykových kurzov. 

     Hlavnou úlohou úradu v oblasti vzdelávania v roku 2003 bolo zabezpečenie a vykonanie 

vzdelávania v súlade so zákonom č. 312/2001 Z.z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády SR č. 573/2002 Z.z. o obsahu a 

rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu štátnej skúšky v dočasnej štátnej sluţbe pre 

zamestnancov úradu v dočasnej štátnej sluţbe. Túto úlohu úrad splnil a v decembri 2003 zabezpečil 

pre 134 zamestnancov úradu v dočasnej štátnej sluţbe odborné vzdelávanie, ktoré je spolu 

s vykonaním skúšky podmienkou vymenovania do stálej štátnej sluţby.  

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

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

z uzavretej Kolektívnej zmluvy pre rok 2003 a Kolektívnej dohody pre rok 2003.  
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Organizačná štruktúra Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.  Ciele úradu a prehľad ich plnenia  

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

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

telekomunikáciách. 

     Hlavným cieľom úradu v hodnotenom období bolo vytváranie podmienok spravodlivého 

konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu. Vzhľadom na nedokonalosti zákona 

o telekomunikáciách nebolo moţné splniť tento cieľ v plnej miere.  

     Podľa zákona o telekomunikáciách majú poskytovatelia verejnej telekomunikačnej sluţby 

povinnosť viesť od 1.1.2003 vo svojom účtovníctve oddelene náklady a výnosy z poskytovania 

verejnej telekomunikačnej činnosti. Úrad predbeţne neschválil Slovenským telekomunikáciám návrh 

účtovného systému. Vzhľadom na zloţitosť a komplexnosť tejto problematiky, ako aj vzhľadom na 

nedostatočné personálne vybavenie úradu nebol v tejto oblasti dosiahnutý ţelaný pokrok.    

     Ani v roku 2003 sa nepodarilo vyriešiť otázku oddelenia rozpočtovej kapitoly úradu od 

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

stále financovaný z rozpočtovej kapitoly ministerstva.      

 

Sekretariát predsedu a vedúcej sluţobného 
úradu 

Odbor štátneho dohľadu 

Odbor štátneho dohľadu 

Bratislava 

Odbor štátneho dohľadu 

Banská Bystrica 

Odbor štátneho dohľadu 

Košice 

 
Odbor štátneho dohľadu 

Nitra 

Odbor štátneho dohľadu 

Prešov 

Odbor štátneho dohľadu 

Trenčín 

Odbor štátneho dohľadu 

Trnava 

Odbor štátneho dohľadu 

Ţilina 

Odbor správy frekvenčného spektra 
 

 Odbor trhového dohľadu 
 

Odbor ekonomickej regulácie 
 

 

Odbor technickej regulácie 
 

Odbor telekomunikačných  

a informačných technológií                                            

Osobný úrad 
 

Odbor vonkajších vzťahov 
 

Odbor právny 
 

PREDSEDA 
                             

 

 
Vedúca sluţobného úradu 

      

PODPREDSEDA 
 

 

Odbor ekonomiky a správy 
 

 

Odbor mimoriadnych situácií, BOZP 
a DAM 

 

Odbor kontroly 
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7.  Hodnotenie a analýza vývoja úradu v roku 2003  

 
      Základným predpokladom úspešného zvládnutia úloh je personálne dobudovanie úradu 

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

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

zákonom o štátnej sluţbe.  

     Pozitívne hodnotíme spoluprácu s Radou pre vysielanie a retransmisiu a Protimonopolným 

úradom SR. Úrad dlhodobo spolupracuje s Radou v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania 

a retransmisie. TÚ SR aj v roku 2003 dosiahol veľmi dobré ekonomické výsledky. 

  

     Telekomunikačný úrad SR má nezastupiteľnú úlohu v oblasti regulácie telekomunikačných 

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

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

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

prostredia na telekomunikačnom trhu a rozhoduje o regulácii cien, čím simuluje konkurenčné 

prostredie. Tieto činnosti vytvárajú tlak na telekomunikačné podniky, ktorého výsledkom sú 

kvalitnejšie sluţby pre občanov za konkurenčné ceny, 

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

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

neplatení úhrad za povolenia a licencie,  

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

v rozpore so zákonom, 

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

 

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

Telekomunikačného úradu SR na rok 2003“. 

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

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

sa dosiahla úplná nezávislosť úradu ako regulátora v elektronických komunikáciách. Z dôvodu 

zatraktívnenia práce v úrade pre vrcholových odborníkov bude potrebné zmeniť odmeňovanie 

zamestnancov úradu, napr. vznikom miest strategického významu, na ktorých budú zamestnanci 

vďaka osobitnému príplatku lepšie ohodnotení.  

     Telekomunikačný úrad SR je od januára 2003 plnohodnotným členom Skupiny nezávislých 

regulačných úradov telekomunikácií krajín EÚ (tzv. IRG). Pre TÚ SR je to významné medzinárodné 

uznanie, ktorého sa dočkal spolu s ďalšími deviatimi regulátormi z krajín, ktoré plánujú vstúpiť do 

Európskej únie v roku 2004. IRG má 11 pracovných skupín, ktoré riešia aplikáciu jednotlivých 

postupov v rôznych oblastiach regulácie telekomunikačného trhu v rámci EÚ, ako napr. určenie 

významného vplyvu, regulácia prepojovacích poplatkov a pod. Úrad bude tieto postupy uplatňovať 

na území Slovenskej republiky. Úrad sa stal taktieţ členom Európskej skupiny regulátorov (ERG) so 

štatútom pozorovateľa. Táto skupina vznikla rozhodnutím Európskej komisie ako jej poradný orgán 

v oblasti implementácie nového regulačného rámca do praxe. 
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8.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov úradu v roku 2003 
 

     Výstupy Telekomunikačného úradu SR sú určené nasledovným skupinám uţívateľov: 

 

a) vydávanie licencií  - všetky právnické a fyzické osoby 

 

Sú to: 

          - zriaďovatelia a prevádzkovatelia telekomunikačných zariadení, 

          - poskytovatelia telekomunikačných sluţieb, 

          - zriaďovatelia a prevádzkovatelia telekomunikačných sietí;  

 

b) vydávanie povolení na prevádzku rádiových zariadení – všetky fyzické a právnické osoby 

 

Sú to: - drţitelia individuálnych povolení, 

          - drţitelia typových povolení, 

          - drţitelia osobitných povolení, 

          - drţitelia amatérskych povolení; 

c) vydávanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti – fyzické osoby, ktoré potrebujú 

preukázať osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. 

Vybrané rádiové zariadenia sú: 

- rádiová stanica,   

- lietadlová stanica,  

- lietadlová pozemná stanica,  

- letecká stanica,  

- letecká pozemná stanica,  

- pozemná stanica,  

- lodná stanica,  

- pobreţná stanica,  

- amatérska stanica.  

Druhy osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti sú: 

- všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby,  

- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby I,  

- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej sluţby II,  

- všeobecné osvedčenie operátora námornej pohyblivej sluţby,  

- obmedzené osvedčenie operátora námornej pohyblivej sluţby,  

- všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú sluţbu,  

- obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú sluţbu,  

- osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu,  

- osvedčenie operátora amatérskych staníc.  

d) vydávanie rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti vybraných telekomunikačných 

zariadení – prevádzkovatelia, výrobcovia a distribútori uvedených zariadení. 

Vybrané telekomunikačné zariadenia sú: 

 

a)  telekomunikačné zariadenia, ktoré sú súčasťou verejnej telekomunikačnej siete, 
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b) koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré sa priamo alebo nepriamo pripájajú na koncové body 

verejnej telekomunikačnej siete, 

c) rádiové zariadenia a antény okrem zariadení amatérskej rádiokomunikačnej sluţby. 

 

e) rozhodnutia o regulácii cien – cez poskytovateľov telekomunikačných sluţieb majú dopad na 

celú verejnosť, 

                                                                                                    

f) štátny dohľad – dohľad nad telekomunikačným trhom (operátori, distribútori, uţívatelia). 

 

              Štátny dohľad zahŕňa: 

 

 kontrolu plnenia povinností a podmienok ustanovených zákonom č.195/2000 o 

telekomunikáciách alebo podmienok určených v licencii drţiteľmi licencií na zriaďovanie 

a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a na poskytovanie verejných             

telekomunikačných sluţieb, 

 kontrolu technického stavu telekomunikačných zariadení a vedení verejných 

telekomunikačných sietí, 

 nariaďovanie odstránenia zistených nedostatkov a upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore 

s podmienkami ustanovenými zákonom alebo určenými v licencii, 

 ukladanie pokút a prejednávanie priestupkov, 

 ochranu proti rušeniu. 

 

     Percentuálny podiel uţívateľov nie je moţné presne určiť ani odhadnúť. 

 

 

V Bratislave, 28. apríla 2004. 

 

 

 

 

Ing. Milan Luknár, predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 


