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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 

Predseda: Ing. Milan Luknár 

Podpredseda: Ing. Juraj Michňa 

IČO: 308 44 355 

Bankové spojenie:   NBS Bratislava 

                                  Tomášikova 28/a 

                                  č. účtu: 6227-062/0720 

 

 

Hlavné činnosti Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 
      

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky je špecializovaný orgán štátnej správy 

s celorepublikovou pôsobnosťou v oblasti telekomunikácií. Hlavnými činnosťami rozpočtovej 

organizácie Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len TÚ SR) sú výkon štátnej 

regulácie a štátneho dozoru 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, ukladanie sankcií ako 

aj  vykonávanie ďalších činností. Bol zriadený zákonom č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 

(telekomunikačný zákon). 

 

2.  Poslanie Telekomunikačného úradu SR a jeho strednodobý výhľad 
 

     Poslaním TÚ SR 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 všeobecne 

záväzných právnych predpisov, technických predpisov, technických noriem, medzinárodných zmlúv, 

ktorými je Slovenská republika viazaná a z odporúčaní medzi- národných organizácií v oblasti 

telekomunikácií. 

 
     V zmysle telekomunikačného zákona  je poslaním TÚ SR vykonávanie nasledovných činností: 

 

1. povoľovanie telekomunikačných činností (§ 11), kde povolenie podľa odseku 1 § 11 je: 

 

           - všeobecné povolenie na vykonávanie telekomunikačných činností,  

              - rozhodnutie o predbeţných podmienkach,  

           - licencia na vykonávanie telekomunikačných činností , 

     - povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia. 

 

2. reguláciu prevádzkovania telekomunikačných sietí, telekomunikačných zariadení a 

poskytovanie verejných telekomunikačných sluţieb, ktorá obsahuje: 

 

            - pripojenie do verejnej telekomunikačnej siete (§ 21), 

- prístup do verejnej telekomunikačnej siete (§ 22), 

- vzájomné prepojenie verejných telekomunikačných sietí (§ 23), 

- prenájom telekomunikačného okruhu (§ 24), 

- spoločné pouţívanie zariadení (§ 25). 
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3. reguláciu čísiel, ktorá spočíva najmä v zostavovaní číslovacieho plánu a pridelovaní čísiela 

číselných blokov 

 

4. správu frekvenčného spektra (§ 31), ktorá zahŕňa 

 

a) predkladanie návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra 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, 

f) frekvenčného spektra a v súlade s plánom vyuţívania frekvenčného spektra. 

  

5. reguláciu cien (ak poskytovateľ verejnej telekomunikačnej sluţby má monopolné postavenie 

na trhu, výrazný vplyv na telekomunikačnom trhu alebo ak je to potrebné vo verejnom 

záujme, v zmysle § 32), 

 

6. schvaľovanie technickej spôsobilosti vybraných telekomunikačných zariadení (§ 34). 

 

7. štátny dohľad, ktorý spočíva v kontrole plnenia povinností poskytovateľov 

telekomunikačných sluţieb, vyplývajúcich im  zo zákona a z licencií 

 

8. ukladá sankcie za porušenie predpisov a podmienok licencií 

 

 
Strednodobý výhľad TÚ SR  

 

     Najdôleţitejšou úlohou TÚ SR z hľadiska strednodobého výhľadu je príprava na plnú 

liberalizáciu telekomunikačného trhu od 1. januára 2003, kedy bude ukončený monopol Slovenských 

telekomunikácií, a.s. v oblasti pevnej hlasovej sluţby a príprava na vstup SR do EÚ. To si vyţaduje 

personálne dobudovanie najmä odboru ekonomickej regulácie a právneho odboru. Splnenie tejto 

úlohy nie je jednoduché, pretoţe získanie odborníkov s potrebnými ekonomickými a právnymi 

znalosťami a pritom so znalosťou angličtiny nie je moţné primerane finančne ohodnotiť. Toto platí i  

u odborných profesií v oblasti telekomunikácií a informačných technológií, kde sú telekomunikačné 

spoločnosti schopné kvalitných odborníkov podstatne lepšie finančne ohodnotiť. 

 

3.  Kontrakt s ústredným orgánom a jeho plnenie 
  

      TÚ SR podľa schváleného štatútu Národnou radou SR sa zodpovedá zo svojej činnosti NR SR 

a nepodlieha ústrednému orgánu. Je financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 

MDPT SR.   

  

4.  Činnosti a úkony vykonávané Telekomunikačným úradom SR v roku 2001 
 

     Ťaţiskovými činnosťami Telekomunikačného úradu SR je štátna regulácia telekomunikačných 

činností ako je povoľovanie telekomunikačných činností, regulácia prevádzkovania verejných 

telekomunikačných sietí, regulácia cien, správa frekvenčného spektra a vykonávanie štátneho 

dohľadu v telekomunikáciách. 
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     V priebehu roku 2001 úrad pripravil výberové konanie a vydal tri licencie na pevné prístupové 

rádiové siete pre poskytovanie telekomunikačných sluţieb v pásme 26 GHz. Tieto licencie výrazne 

zvýšili konkurenciu v poskytovanie vysokorýchlostného prenosu dát. 

     TÚ SR pripravoval podmienky pre výberové konanie UMTS (universal mobile 

telecommunication system) - mobilné telekomunikačné sluţby tretej generácie a tretieho operátora 

GSM.  

     V oblasti cenovej regulácie úrad vykonával kontrolu uplatňovania regulácie cien typu Price Cup 

pre monopolného operátora. Ďalej pripravil a vydal regulačné opatrenie – rozhodnutie o regulácii 

cien sluţieb šírenia rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými sieťami (KDS). 

Počas sledovaného obdobia vykonával cenovú kontrolu u káblových operátorov a realizoval sankčné 

opatrenia za nedodrţiavanie regulačných opatrení Telekomunikačného úradu SR. 

     V roku 2001 úrad pripravil a vydal rozhodnutie o regulácii cien rádiokomunikačných sluţieb 

poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení v televíznom a rozhlasovom vysielaní. 

     Okrem vykonávania niţšie uvedených odborných činností úrad zabezpečoval i vykonávanie 

veľkého mnoţstva rutinných administratívnych činností.V sledovanom období Telekomunikačný 

úrad SR vykonal nasledovné činnosti po jednotlivých oblastiach: 

 

Oblasť regulácie telekomunikačných činností: 

 

 rozhodnutie TU SR o cenovej regulácii sluţieb KDS , 

 príprava a vydanie rozhodnutia TU SR o cenovej regulácii sluţieb poskytovaných 

prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete, 

 príprava a vydanie rozhodnutia TU SR o cenovej regulácii sluţieb poskytovaných 

prostredníctvom rádiových zariadení, 

 poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií, 

 posudzovanie cenníkov sluţieb predloţených prevádzkovateľmi KDS, 

 vypracovávanie stanovísk pre Protimonopolný úrad SR, Ministerstvo financií SR, súdy, 

obecné a mestské úrady, Zdruţenie slovenských spotrebiteľov, Slovenskú televíziu, 

audiotexové spoločnosti, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, výbor NR SR pre kontrolu SIS, 

 stanoviská k otázkam prevádzkovania telekomunikačných sietí (prevádzkovanie 

nenasvietených optických vlákien, stanovisko k otázke príleţitostne poskytovaných sluţieb 

mobilných prenosov a príspevkových trás), 

 vypracovanie štatistických a iných podkladov poţadovaných MDPT SR, 

 vykonanie kontroly v spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., 

 analýza ekonomicky oprávnených nákladov UPC Slovensko, s.r.o. a príprava novej regulácie 

cien za sluţby KDS,  

 výpočet výšky a udelenie pokuty, ktorá bola uloţená spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. ako 

rozdiel medzi účtovanou cenou a cenou, ktorá mala byť účtovaná podľa opatrenia MF SR 

resp. rozhodnutia TÚ SR, 

 posudzovanie finančnej spôsobilosti ţiadateľov o licencie, 

 vypracovanie stanoviska k návrhu zvýšenia cien regulovaných telekomunikačných sluţieb 

pre obdobie 1.7. - 31.12. 2001, ktorý predloţila spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s., 

 vydanie licencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí, 

poskytovanie verejných telekomunikačných sluţieb, rádiové zariadenia - 38, 

 vydaných 17 licencií, 2 všeobecné povolenia (internet, KDS), 

 vydanie predbeţných podmienok                                      – 7, 

 vydanie licencií Audiotex                                                   – 9, 

 konzultácie so ţiadateľmi o licencie na odstránení nedostatkov – 15, 

 spracovanie a vydanie licencie pre spoločnosť EXPRES NET, s.r.o., 
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 konzultácie a porady s prevádzkovateľmi a zástupcami asociácie AUDIOTEX – prideľovanie 

číselných mnoţím, úhrady za licencie, stanovisko o nemoţnosti zohľadnenia 

predchádzajúcich poplatkov podľa „starého zákona“, v spolupráci s právnym odborom,  

 riešenie problematiky „pultov centrálnej ochrany“,  

 vypracovanie výzvy na výberové konanie v súvislosti s udelením licencie MMDS Košice, 

 spolupráca s ČTÚ v týchto oblastiach: významné postavenie na trhu, metodika určenia cien 

za prepojenie, spôsob tvorby jednotlivých metodík alokovaného účtovníctva, finančná 

spôsobilosť,  

 

Oblasť certifikácie a správy čísiel 

 

 Celkový počet rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti vybraného telekomunikačného 

zariadenia – 459. 

Z toho: 

a) rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti rádiového zariadenia – 137, 

b) rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti zariadenia pre šírenie R a TV programov – 

26, 
c) rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti koncového telekomunikačného zariadenia 

– 210, 

d) rozhodnutí o schválení zariadenia, ktoré je súčasťou verejnej telekomunikačnej siete – 86. 

 Celkový počet rozhodnutí o neschválení technickej spôsobilosti – 1. 

 Celkový počet rozhodnutí o zrušení rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti – 1. 

 Iné rozhodnutia – 9. 

 Počet prijatých ţiadostí o schválenie technickej spôsobilosti vybraného telekomunikačného 

zariadenia  - 493.  

 Celkový počet vydaných rozhodnutí o pridelení čísla – 15. 

 Celkový počet rozhodnutí o odobratí čísla – 5. 

 Celkový počet licencií v ktorých bolo pridelené číslo –  25. 

 Vypracovanie návrhu dokumentu „Číslovací plán“. 

 

Oblasť správy frekvenčného spektra 

 

     Harmonizácia vyuţívania frekvenčného spektra bola zameraná na aplikáciu  podmienok 

európskej frekvenčnej tabuľky do národnej tabuľky frekvenčného spektra. 

Za uvedeným účelom úrad: 

 

 v spolupráci s MDPT SR vykonal revíziu prijatých rozhodnutí ECC, 

 obsahovo obnovil návrh národnej frekvenčnej tabuľky, ktorú MDPT SR predloţilo na schválenie 

vláde SR, 

 pre prevádzkovanie zariadení, ktoré pracujú na harmonizovaných frekvenciách vyhlásil 16 

všeobecných povolení, 

 po medzirezortnom konaní a pripravil 4 všeobecné povolenia na prevádzkovanie rádiových 

zariadení, 

 spracoval na základe výsledkov pripomienkového konania návrh zmien Rádiokomunikačného 

poriadku, 
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 pri schvaľovacom konaní pred pridelením frekvencií priebeţne vykonával  medzirezortnú 

a medzinárodná koordinácia. Na koordináciu zaslal 760 ţiadostí a vykonal analýzu 753 

poţiadaviek zahraničných správ spojov, 

 v rámci plnenia záverov dohody Viedeň – Berlín 2000 spracoval a preveril databázu frekvencií 

pevnej sluţby, ktorá obsahuje úplné údaje o 2428 frekvenciách. Databázu zaslal administráciám 

Rakúska, Maďarska a Českej republiky. Takisto spracoval analýzu a stanovisko k databáze 

frekvencií pevnej sluţby Maďarska, ktorá obsahovala 21 531 záznamov,  

  

     Poţiadavky na pridelenie frekvencií pre obranu a bezpečnosť štátu boli zakomponované  

do NTFS (národná tabuľka frekvenčného spektra). Poţiadavky nad rámec týchto prídelov úrad riešil 

priebeţne na základe individuálnych rozhodnutí, ktorých vydal 30. Riešenie uvolnenia pásma pre 

UMTS od civilných sluţieb patrilo medzi prvoradé úlohy TÚ SR. Úrad riešil podmienky vyňatia 

vybraných pozemných satelitných staníc z povoľovacieho procesu. Výsledkom bolo spracovanie 

návrhov na všeobecné povolenia. 44 poţiadaviek na frekvencie v pásmach zdieľaných s inými 

sluţbami vopred prejednal s rezortom obrany. 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 predloţil do výberového konania,  vystavil 5 

frekvenčných listov pre televízne vysielače a 23 pre rozhlasové vysielače. 

     Prideľovanie frekvencií a povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení bolo 

poznamenané mnoţstvom agendy, ktorá vznikla nutnosťou nového vydania povolení pre všetky 

prevádzkované rádiové zariadenia. Prehľad vydaných povolení je v tabuľke.  

 

 

 

Rádiokomunikačná sluţba 

Počet 

povolení 

zm
en

y
 

Vyd. Zruš. 

Pozemná pohyblivá s individuálnym prídelom frekvencie 909 32 50 

Pozemná pohyblivá na spoločných frekvenciách 

 455 10 30 

Mobilné rádiotelefónne siete – základňové stanice  GSM 900 

                                                                            210   0  3 

GSM 1800 

 192   0 24 

NMT 450 

  40   0   0 

Lietadlové stanice 222 20 10 

Lodné stanice  65  8  5 

Amatérske stanice 598 272 124 

Amatérske klubové stanice 113   0    0 

Pevná – rr spoje bod - bod 767 222    69 

Pevná – bod - multibod  11   3  0 

Pevná – málokanálové tlf. spoje  38  6  0 
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Rádiokomunikačná sluţba 
Počet 

povolení zm
en

y
 

Rozhlasová - rozhlas   12   0  0 

Rozhlasová - televízia   25   0   0 

Retransmisia - MMDS  11   1       0 

Satelitná pevná 169  36   2 

 

SNG    9   0   0 

Osobitné povolenia  38   65   0 

 

 

 

 

Vydané povolenia v oblasti správy frekvenčného spektra v 

rokoch 1999-2001 
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Oblasť štátneho dohľadu v telekomunikáciách 

 

     V priebehu roka 2001 úrad prijal spolu 60 rozkladov proti rozhodnutiu správneho orgánu I. 

stupňa. Z uvedeného počtu bolo 45 podaní za poškodenie, ohrozenie alebo škodlivé rušenie 

podzemných a nadzemných telekomunikačných zariadení, 8 podaní za uvedenie na trh, alebo do 

prevádzky VTZ bez schválenej technickej spôsobilosti, v kolónke iné je 5 podaní za vykonávanie 

telekomunikačnej činnosti AUDIOTEX  a 2 podania za porušenie podmienok licencie.   

     K 31.12.2001 bolo zo 66 podaných rozkladov, vydaných 51 rozhodnutí v rozkladovom konaní, z 

toho 36 sa týkalo poškodení nadzemných a podzemných telekomunikačných vedení, 5 vydaných 

rozhodnutí sa týkalo uvedenia na trh a predaj TZ a 10 vydaných rozhodnutí v kategórii iné.  

Podrobný prehľad podľa kategorizácie vybavených podaní  je uvedený v tabuľke. V sledovanom 

období boli podané 3 ţaloby na Najvyšší súd SR.  
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     Podrobný prehľad o činnosti jednotlivých Odborov štátneho dohľadu (OŠD) za rok 2001 je 

spracovaný v tabuľkách TÚ odboru štátneho dohľadu v telekomunikáciách a je rozdelený podľa 

jednotlivých druhov činnosti na štátny dohľad v ktorom je zahrnutá: 

- kontrola pri zriaďovaní a prevádzke telekomunikačných zariadení, sietí, kontrola v distribúcii,  

kontrola pri poskytovaní telekomunikačných činností,  

- podanie na poškodzovanie telekomunikačných činností, 

- podanie na neprípustné prevádzkovanie telekomunikačných zariadení. 

     Výkon tejto činnosti na TÚ SR OŠD zabezpečuje celkovo 34 výkonných pracovníkov okrem 

vedúcich oddelení (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Ţilina). 

 

 

Kontrolná činnosť 

 

     Pri zriaďovaní a prevádzkovaní telekomunikačných zariadení (TZ) bolo vykonaných 476 kontrol, 

pri ktorých boli v 114 prípadoch zistené závady.   

     Pri zriaďovaní a prevádzkovaní telekomunikačných sietí (TS) bolo vykonaných 82 kontrol a 

zistených bolo 14 závad. 

     V roku 2001 bola činnosť pracovníkov štátneho dohľadu sústredená predovšetkým na kontrolnú 

činnosť zameranú na predajcov a distribútorov, vybraných telekomunikačných zariadení. Celkom 

bolo vykonaných 576 kontrol pri ktorých bolo zistených 248 závad. OŠD Banská Bystrica vykonal 

114 kontrol verejných telefónnych automatov. 

     Najčastejšími závadami, ktoré sa vyskytovali pri kontrolách v distribúcii a u predajcov patria: 

-   v rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti neboli uvedené výrobné čísla, 

-  na kontrolovaných telekomunikačných zariadeniach nebola nalepená schvaľovacia značka, túto 

značku na telekomunikačné zariadenie nalepil predajca aţ pri predaji VTZ, 

-  schvaľovacia značka nalepená na  VTZ nesúhlasila s číslom rozhodnutia. 

    

     V oblasti poskytovania telekomunikačných činností bolo vykonaných 102 kontrol pri ktorých 

bolo zistených 20 závad. Pokuty za nedodrţanie podmienok stanovených vo všeobecných 

povoleniach alebo licenciách boli uloţené v 11 prípadoch v celkovej sume 13.590 000,- Sk  

 

Podania na poškodzovanie TZ  

 

     V roku 2001 úrad prijal 1378 podaní a 122 podaní zostalo nevybavených z roku 2000. Z 

uvedeného počtu podaní vybavil 390 podaní vydaním rozhodnutia. Za správne delikty podľa § 51 

zák. č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách celkovo uloţil 197 pokút v sume 4.170 400,- Sk. 

Nápravné opatrenie uloţil  v 15 prípadoch. 

     Pred vydaním rozhodnutí vykonal miestne šetrenie v 366 prípadoch, pri tejto činnosti bolo 

ubehnutých 8564 km sluţobnými motorovými vozidlami.  

 

Štátny dohľad v rádiokomunikáciách 

 

-   v roku 2001 úrad vybavil 57 hlásení na rušenie rádiových sietí, v r. 2000 67 hlásení. V tejto 

súvislosti OŠD Košice avizoval zvýšený počet rušení sietí.   

-   v správnom konaní riešil 46 prípadov, v roku 2000 37 prípadov. TÚ SR uloţil v správnom konaní 

pribliţne rovnaký počet pokút ako v roku 2000 (40 a 34) s celkovým finančným efektom za rok 

2001 - 579 250,- Sk a za rok 2000 170 450,- Sk. Vysoký nárast sumy za rok 2001 je spôsobený 

jednou vysokou pokutou uloţenou OŠD Bratislava. 

- v sledovanom období prijal 371 hlásení na rušený a nekvalitný rádiový príjem, z toho 358 

vybavil. V roku 2000 prijal 307 hlásení a 286 vybavil. Nárast hlásení tohto druhu je zrejmý. 

- v roku 2001 úrad začal vydávať registrácie podľa všeobecného povolenia č. VPT 01/2001. Bolo 

treba vybaviť 526 registrácií z toho 479 vybavil. Na správnych poplatkoch spolu vybral 

879 000,- Sk. V správnom konaní bolo spolu nutné riešiť 227 prípadov, z uvedeného počtu 224 
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vyriešil. Uloţil 185 pokút s finančným efektom 235 500,- Sk. Jeden prípad riešil ako priestupok 

s pokutou 150, - Sk. Spolu je evidovaných ku koncu roku 2001 506 KDS so 678 364 

účastníckymi zásuvkami. 

  

 

     Kontrola dodrţiavania licenčných podmienok prevádzkovateľov GSM bola vykonaná meraniami 

po týchto trasách: 

 

1) Kysuce, Orava. 

2) Bratislava, B. Bystrica, Brezno, Ruţomberok, Tatry, Spišská Belá, Keţmarok, Poprad. 

3) Bratislava, Nitra, Ţiar n. Hronom, Banská Bystrica, , Podbrezová, Brezno, Ruţomberok, 

Liptovský Mikuláš, Štrba, Svit, Poprad, Keţmarok, Spišská Belá, Stará Ľubovňa, Tatranská Kotlina, 

Tatranská Lesná, Smokovce, Štrbské Pleso, Podbieľ, Niţná, Tvrdošín, Námestovo, Trstená, Oravská 

priehrada, Kraľovany, Vrútky, Ţilina, Bytča, Trenčín, Trnava, Bratislava a vo vnútri týchto miest. 

4) Bratislava, Trnava, Trenčín, Ţilina, Kraľovany, Ruţomberok a okolie, Dolný Kubín, 

Ruţomberok, Harmanec, Prievidza, Nitrianske Pravno, Pravenec, Nováky, Dolné Vestenice, Horné  

Vestenice, Hradište, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Piešťany, Trnava, Bratislava. 

5) Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Šahy, Štúrovo, Komárno, Dunajská Streda, Šamorín, Bratislava 

a vo vnútri týchto miest 

 

 

Činnosť kontrolných a meracích staníc 

 

 
Kontrola prevádzky a dodrţiavanie prevádzkovej disciplíny rádiokomunikačnými  zariadeniami, povolenými Telekomunikačným úradom SR 

Oblasť kontroly Hviezdoslavov Tatry 

Rádioamatérska Doba vykonávania kontrol ( hod. ) 1790 762 

sluţba Počet zistených závad 0 0 

Pozemná  Doba vykonávania kontrol ( hod. ) 1058 5267 

pohyblivá  sluţba Počet zistených závad 21) 452) 

1) prevádzka bez volacích znakov - postúpené na OŠD na konanie 

2) prevádzka bez volacích znakov - postúpené na OŠD na konanie 

Frekvencie pre letecké tiesňové Počet kontrol 1424,5 - 

a bezpečnostné volanie Počet zistených závad 0 - 

Kontrola vybraných technických parametrov rozhl. a televíznych vysielačov 

( f, E, odstup O / z, modulácia - M, F, RDS a iné ) 

Vysielače vysielajúce zo zákona   Hviezdoslavov Tatry 

 Počet kontrolovaných vysielačov 4 13 

AM Počet vykonaných kontrol 1868 9619 

 Počet zistených závad 0 0 

 Počet kontrolovaných vysielačov 14 12 

FM Počet vykonaných kontrol 4907 3091 

 Počet zistených závad 181) 12) 

1) Krátkodobé prekročenie frekvenčného zdvihu nad 75 kHz 

2) Prekročenie frekvenčného zdvihu 

 Počet kontrolovaných vysielačov 21 8 

TV Počet vykonaných kontrol 8283 4084 

 Počet zistených závad 861) 92) 

1) 17x  niţšia úroveň log. 1 a výška oka v mernom riadku 

   60x prekročený frekvenčný zdvih 

     9x malý odstup O / Z 

2) merný riadok - % bielej u TV KO6 - daný podnet OŠD PO na konanie 

  zistený prekročený frekv. zdvih u TV POP 30 ( 120kHz )  

Vysielače vysielajúce program prevádzkovateľov na základe udelenej licencie 

 Počet kontrolovaných vysielačov 20 11 

FM Počet vykonaných kontrol 7766 2531 

 Počet zistených závad 111) 22) 

1)U vysielača 92,7 MHz rádio Expres bolo namerané krátkodobé prekročenie frekv. zdvih  

2) Prekročený frekvenčný zdvih 

 Počet kontrolovaných vysielačov 3 1 

TV Počet vykonaných kontrol 1511 514 

 Počet zistených závad 141) 0 
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1)Prekročenie FM 50 kHz u TV vysielača 1. zvuku "Markíza" - 3x 

Monitorovanie frekvenčných pásiem 

Doba vykonávania monitoringu ( hod. ) 455 12 

Počet zistených závad 0 0 

Mimoriadne merania - kontroly 240 13 

   

 

 
Štatistický prehľad o vybraných činnostiach  OŠD          (dohľad) – T za rok 2001�Odbor  štátneho dohľadu v telekomunikáciách�S p o l 

u 

 Odbor  štátneho dohľadu v telekomunikáciách S p o l u 

Štátny dohľad B. Bystrica Bratislava Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Ţilina ( počet ) 

Kontr. pri 

zriaď. 

Kontroly 

(počet) 

78 3 26 74 80 
123 

60 

32 476 

a prevádz. TZ 
Zist. závad 

(poč.) 

0 1 13 
11 9 

63 
14 

3 
114 

 
Ubehnuté 

km 
4600 0 1115 

649 

1627 

1450 1670 824 

11935 

Kontr. pri 

zriaď.  

Kontroly 

 (počet) 
6 

2 69 1 

4 

0 0 0 82 

a prevádz. TS Zist.závad 

(počet) 
0 

1 11 0 2 
0 

0 

0 

14 

 
Ubehnuté 

km 
400 0 2150 

10 

442 

0 0 0 

3002 

Kontr. 

poskytov. 

Kontroly 

(počet) 

24 7 4 0 2 5 60 0 102 

telekom. 

činností 

Zist. závad 

(počet) 

4 2 12 0 0 2 0 0 20 

 
Ubehnuté 

km 
1400 

0 
530 0 0 

480 
0 0 2410 

Kontroly Kontroly 

(počet) 

36 52 77 117 124 41 41 86 576 

v distribúcii Zist. závad 

(počet) 

15 16 98 8 9 37 1 64 248 

 
Ubehnuté 

km 

2000 0 3200 
1446 

934 1023 790 
679 

10072 

Prijaté sťaţnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Podania na poškodzovanie Odbor štátneho dohľadu v telekomunikáciách S p o l u 

telekomunikačných zariadení B. Bystrica Bratislava Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Ţilina (počet) 

Nevybavené podania k 31.12. 

2000 
0 24 1 52 7 2 3 33 122 

Prijaté podania 201 166 257 223 123 122 139 147 1378 

Vybav. podania (vydané 

rozhod.) 

51 124 16 21 14 17 22 125 390 

Uloţ. pokuty Celkom 

(počet) 30 41 14 20 11 11 22 48 197 

Sankcie ( § 51 

Uloţ. 

pokuty 

(počet) 

30 41 14 20 11 11 22 48 197 

z.č.195/0 Z.z.) 

Uloţ. 

pokuty 

(Sk) 349500 865000 551300 402400 310500 339000 648500 704200 4.170400 

Sankcie (§52) Uloţ. 

pokuty 

(počet) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z.č. 195/00Z.z.) 

Uloţ. 

pokuty 

(Sk) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nápr. opatr.  (počet) 0 0 15 0 0 0 0 0 15 

Pred vyd. roz. vyšetr. na 

mieste  (poč.) 

120 118 26 14 2 6 68 12 366 

Pri vyšetrení ubeh. km  sluţ. 

vozidlom 

3600 240 2100 988 0 370 560 706 8564 

P o d a n i a    n a   n e p r í p u s t n é   p r e v á d z k o v a n i e     T  Z 

Nevybavené podania k 31.12. 

2000 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Prijaté podania 17 2 3 0 0 0 5 33 60 

Vybavené podania (vydané 

rozh.) 

17 3 3 0 0 0 1 33 57 

Uloţené pokuty Celkom 

(počet) 

17 1 3 0 0 0 1 4 26 

Sankcie (§ 51 Uloţ. 17 1 3 0 0 0 1 4 26 
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pok. 

(počet)  

z. č.195/00 Z. z.) Uloţ. 

pokuty 

(Sk) 

397000 3000 45000 0 0 

0 

50000 

50000 545000 

Sankcie (§ 52 

Uloţ. 

pok. 

(počet)  

0 0 0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

z. č. 195/2000 

Z.z.) 

Uloţ. 

pokuty 

(Sk) 

0 

0 0 0 

0 

0 0 0 0 

Nápr. opatr.  (počet) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Pred vyd. rozh. vyšetr. na 

mieste (počet) 

15 7 3 
0 

0 0 5 
2 

32 

Pri šetr. ubeh.  km sluţ. 

vozidlom 2000 

0 390 0 0 0 430 202 3022 

 

 

Pokuty za nedodrţanie podmienok stanovených vo všeobecných povoleniach alebo licenciách. 

 

§ 51 a § 52  

Uloţenýc

h pokút 

(počet)  2 

6 2 

0 

0 0 

0 1 11 

z. č. 195/2000 

Z.z. 

Uloţené 

pokuty 

(Sk) 

540000 

8.000000 

5.000000 0 0 0 

0 

50000 13.590000 

 Odvolania  proti  rozhodnutiam  o  poškodení  telekomunikačných   zariadení 

Nevybavené odvolania k 

31.12. 2000 

0 1 
1 0 3 

0 0 0 5 

Prijaté odvolania 3 7 1 0 1 3 2 13 27 

Odvolania   proti  rozhodnutiam  o  neprípustnom   prevádzkovaní  vybraných  telekomunikačných  zariadení 

Nevybavené odvolania k 

31.12. 2000 

0 

0 

0 0 0 0 0 0 0 

Prijaté odvolania 3 0 2 1 0 0 0 5 11 

Kategorizácia    vybavených   odvolaní 

Vybavené 

odvolania 
PTZ 0 1 1 0 0 0 0 

0 
2 

autoremedúrou KTZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 NTZ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Odvolania 

odstúpené 

PTZ 

3 

7 
0 

0 
2 

3 
2 

13 30 

TÚ SR - OŠDT KTZ 6 0 0 0 0 0 0 4 10 

 NTZ 0 0 1 1 2 0 0 1 5 

 

 

Oblasť medzinárodných vzťahov 

 

     V oblasti medzinárodnej spolupráce sa pracovníci TÚ SR zúčastňovali rokovaní v rámci 

medzinárodných organizácií  EÚ, OECD, ITU, CEPT  a CCPC-NATO.  Veľmi dôleţitá bola účasť 

na rokovaniach Európskeho komunikačného výboru CEPT a jeho pracovných skupín, z ktorých 

vyplývali úlohy v oblasti harmonizácie vyuţívania frekvenčného spektra. Poznatky, získané z účasti 

na medzinárodných rokovaniach sú vyuţívané pri  regulácii telekomunikačného trhu v podmienkach 

SR.  

 

 

5.  Rozpočet Telekomunikačného úradu SR na rok 2001 
 

ROZPIS ZÁVÄZNÝCH VÝSTUPOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2001 

 
 

Ukazovateľ  v tis. Sk rok 2000 rok 2001 

  

 
 

1. Príjmy  65 000  250 000 
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2. Beţné výdavky (600)  61 090   72 012 

 

       z toho: mzdy, platy (610)  33 866   34 061 

 

 

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

 

        z toho: - systémové výdavky (č.ú. 916)    1 600    8 446 

 - výdavky na beţnú inv. činnosť (č.ú. 043)    3 400   43 554 

 

 
 

Rozpočtové opatrenia v roku 2001 (v tis. Sk) 

 
 
1) Listom MDPT SR č. j. 354 - 410/2001 zo dňa 17.04.2001  

„Rozpočtové opatrenie na zabezpečenie úpravy záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na 

rok 2001 pre TÚ SR“ 

 

  zníţilo:  kapitálové výdavky o  - 886 tis. Sk 

 

 

2) Listom MDPT SR č.j. 589/710 – 2001 zo dňa 13.07.2001 

„Rozpočtové opatrenie MF SR č. 18“ , ktorým sa povolilo prekročiť záväzné ukazovatele 

MDPT SR na rok 2001 

 

 zvýšilo: - beţné výdavky (600) o + 791 tis. Sk 

  - z toho mzdy a OOV (610) o + 574 tis. Sk 

 

3) Listom TÚ SR č. j. 11180/HP/2001 zo dňa 28.11.2001 po prehodnotení beţných výdavkov 

štátneho rozpočtu vrátil TÚ SR z poloţky (630) Tovary a sluţby 2 mil. Sk.  

 
 

 
Čerpanie beţných výdavkov v roku 2001 

 

Beţné výdavky – čerpanie výdavkového účtu TÚ SR podľa jednotlivých podpoloţiek podľa platnej                 

rozpočtovej klasifikácie : 

 

 
Názov poloţky, podpoloţky rozpočet/limit čerpanie čerpanie    

                                                                        v tis. Sk          v Sk v % 

 

 

610  mzdy, platy  34 061  33 857610,00 99,40 

 

620  poistné a príspevky do 

        zdravotných poisťovní             12 858                   12 372 183,00   96,22  

 

630  tovary a ďalšie služby  22 238        23 566 936,62                      105,98                 

631 cestovné výdavky  2 500     2 497 371,19 99,89 

632 energia, voda, komunikácie  2 300    2 300 117,69                       100,01 



 14 

633  materiál a dodávky  6 942    6 936 660,42 99,92 

634  dopravné  2 574    2 570 238,72 99,85 

635  rutinná a štandartná   2 565    3 911 178,40                       152,48 

        údrţba 

636 Nájomné    997       995 874,80 99,89 

637 ostatné sluţby 4 360    4 355 495,40                        99,90 

 

640  bežné transféry 

 (odstupné)                                       855       209 432,00                            24,49 

 

 

600  beţné výdavky – výdav. účet  70 012  70 006121,62 99,99 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v roku 2001obdrţal od MDPT SR limit bežných 

výdavkov  vo výške 72 012 tis. Sk. Úrad hospodáril úsporne a tak  mohol v novembri vrátiť limit 

beţných výdavkov vo výške 2 mil. Sk Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. 

 

 

Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2001 

 

Kapitálové výdavky                             rozpočet                          čerpanie                                            čerpanie 

                                                                            V tis. Sk                           v Sk                                                     v %  

 

 

Kapitálové výdavky  51 114 51 054770,60 99,88 

  z toho:  

   - nákup kanc. vyb. strojov, pristr.    2 095   2 082775,10 99,42 

 

   - nákup doprav. prostriedkov    5 520   5 491332,10 99,48 

 

 - nákup prev strojov a zariad.  24 127 24 119880,20 99,97 

 

 - realiz. stavieb a ich tech. zhod.  19 372 19 360783,20 99,94 

 

 

Kapitálové výdavky – osobitný účet      rozpočet                                čerpanie                              čerpanie  

                                                                                 v tis. Sk                                      v Sk                                      v % 

 

Kapitálové výdavky – osobitný účet    2 566    1 383 943,30

 53,93 

   z toho: 

 - software  913  912 734,00

 99,97 

 - nákup počítačov   1 603    427 209,20

 26,65 

 - nákup telef. ústredne a aparátov   50   44 000,10 88,00 

 

Kapitálové výdavky Telekomunikačného úradu boli celkovo čerpané na 97,69 %. 
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PRÍJMOVÝ ÚČET ZA ROK 2001. 

 
Názov poloţky rozpočet  plnenie  plnenie 

  v tis. Sk  v Sk   v % 

nedaňové príjmy 250000  342252975,53 136,90 

 

Príjmový účet – príjmy členené podľa druhov činností k 31.12. 2001 

 

 

skúšky operátorov    40 808,40 

rádioamatér. sluţby   46 261,00 

R a TV vysielače  401 290,00 

pozemná pohyblivá sluţba na spol. frekvenciách    5 724 983,60 

občianske rádiostanice   700,00 

pevná a druţicová sluţba   74 212 839,70 

rádiostanice -  staré číslovanie 129 286 330,40 

osobitné povolenia      71 880,00  

spolu za odbor správy frekvencií: 209 785 093,10 

 

licencie  128 689 380,52 

audio textové sluţby    1 013 421,58 

číslovanie  839 059,00 

spolu za odbor regulácie + odbor certifikácie: 130 541 861,10 

 

30% z pokutového účtu     1 619 959,20 

škody       20 218,00 

predaj doprav. prostriedkov    34 101,00 

nájomné    59 711,00 

úroky z účtov    21 980,23 

úroky z omeškania    88 231,80 

ostatné platby    81 820,10 

spolu:  342 252 975,53 

 

Príjmový účet – príjmy z uloţených pokút:          4 118 053,70  

 

Príjmy Telekomunikačného úradu SR v roku 2001 boli celkom:    346 371 029,23 Sk. 

 

    Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2001 v príjmoch bol vo výške 250 mil. 

Sk.  TÚ SR dosiahol príjmy vo výške 346 371 029.- Sk, čo je naviac o 96 371 029.- Sk. 

    Telekomunikačný úrad SR odviedol štátu naviac v príjmoch o 96 371 029.- Sk viac a ušetril vo 

výdavkoch 2 mil., teda spolu prispel do štátneho rozpočtu výškou 98 371 029.- Sk. 

     

Beţné výdavky – osobitný účet 

 

 V súlade so zákonom č. 303/96 Z. z. a nariadením vlády SR č. 234/94 Z. z. (o pouţití 

prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu, ktorým sa umoţňuje  pouţiť prostriedky 

z uloţených pokút) povolilo MDPT SR Telekomunikačnému úradu SR prekročiť schválený limit 

výdavkov na rok 2001 o: 

 

 - hmotná zainteresovanosť 641 952,00 Sk 

 - 37,75 % odvody z miezd 242 822,00 Sk 

 - spojovacia, výpočtová technika a software    2 566 222,00 SK 
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   spolu:     3 450 996,00 Sk 

 
 
 

Vývoj príjmov TÚ SR za roky 
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     Okrem príjmov uvedených v horeuvedenom prehľade telekomunikačný úrad časť svojich príjmov 

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

štátneho rozpočtu ako trţby z predaja kolkov. 

 

 

6.  Oblasť ľudských zdrojov 
 

     Po uskutočnených organizačných zmenách v roku 1999 a 2000, ktoré mali za následok zníţenie 

počtu zamestnancov, úrad v roku 2001 začal práce na realizácií potrebných organizačných zmien pre 

zabezpečenie úloh vyplývajúcich z nového zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z.z. Táto 

činnosť bola koordinovaná s prácou expertnej skupiny PHARE, ktorá sa zaoberala optimalizáciou 

organizačnej štruktúry úradu. Výsledky spolupráce budú premietnuté do organizačnej štruktúry 

úradu v roku 2002, kedy úrad plánuje dobudovať organizačnú štruktúru na 235 funkčných miest.      

     Priemerný evidenčný stav zamestnancov v roku 2001 bol 179. Fyzický stav k 31.12. 2001 bol 182 

zamestnancov, z toho 79 ţien. K 31.12.2001 boli 4 zamestnankyne úradu na ďalšej materskej 

dovolenke. 

 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2001: 

 vysokoškolské vzdelanie:    80 

 úplné stredné vzdelanie:  96 

 stredné vzdelanie:  5 
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Vzdelávanie zamestnancov: 

    

     Vzdelávanie zamestnancov úradu reagovalo hlavne na legislatívne zmeny vyplývajúce zo zmien 

zákonov. Na túto činnosť úrad vynaloţil 289 tis. Sk. Úrad zabezpečoval aj vstupné školenia, školenia 

vodičov, kuričov, školenie pre práce vo výškach a školenia poţiarnych hliadok. 

     Jazykové kurzy navštevovalo 45 zamestnancov úradu, hlavne zamestnanci odborov 

spolupracujúcich s medzinárodnými telekomunikačnými organizáciami a orgánmi a riadiaci 

zamestnanci úradu.  

 Napriek snahe sa v roku 2001 nepodarilo zabezpečiť pre posilnenie činnosti úradu potrebný 

počet nových zamestnancov. Táto skutočnosť bola ovplyvnená hlavne mzdovými poţiadavkami 

uchádzačov, ako aj priestorovými moţnosťami úradu. Zlepšenie v tejto oblasti úrad očakáva v roku 

2002 po účinnosti zákona o štátnych zamestnancoch a zabezpečení vlastnej budovy úradu. 

     Úrad plánuje v roku 2002 v oblasti personálnej práce posilniť aj oblasť starostlivosti o zvýšenie 

odbornej úrovne zamestnancov a to zabezpečením odborných školení v oblasti telekomunikácií, 

práva, výpočtovej techniky a jazykových kurzov. 

      V ostatných činnostiach oblasti ľudských zdrojov boli splnené všetky úlohy úradu vyplývajúce 

z príslušných zákonných noriem, ako aj úlohy vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy na rok 2001. 

 

Štruktúra zamestnancov Telekomunikačného úradu 

SR

103

79

Muţi Ţeny

80

96

5 1

VŠ ÚSO

SŠ ZV
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6.  Ciele Telekomunikačného úradu SR a prehľad ich plnenia 
 

 

     Podľa zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách bol dňa 1. júla 2000 zriadený 

Telekomunikačný úrad SR ako nezávislý regulačný orgán telekomunikačných činností. Tým došlo 

k prechodu regulačných kompetencií z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a 

Ministerstva financií SR na Telekomunikačný úrad SR. Ministerstvo dopravy, pôšt a 

telekomunikácií SR podľa zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách zodpovedá za štátnu 

telekomunikačnú politiku, telekomunikačnú legislatívu, zabezpečuje medzinárodné vzťahy na úrovni 

vlád, vládnych alebo medzivládnych organizácií a vypracúva návrh národnej tabuľky frekvenčného 

spektra. Telekomunikačný úrad SR vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností vrátane 

cenovej regulácie, zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti telekomunikácií na úrovni 
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regulačných orgánov, spolupracuje s Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti rozhlasového a 

televízneho vysielania a retransmisie a ukladá sankcie. 

     Aj keď došlo k vytvoreniu nezávislého regulačného orgánu, nepodarilo sa v roku 2001 z dôvodu 

odmietavého stanoviska MF SR vyriešiť otázku oddelenia rozpočtovej kapitoly TÚ SR od 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. TÚ SR je v súčasnosti financovaný z rozpočtovej 

kapitoly ministerstva. Vytvorenie samostatnej rozpočtovej kapitoly TÚ SR bude potrebné realizovať 

v najkratšej moţnej dobe tak, aby Telekomunikačný úrad SR bol financovaný zo štátneho rozpočtu 

nezávisle od MDPT SR, čo je zároveň jedna z poţiadaviek EÚ a zároveň bezpodmienečná 

podmienka na to, aby sa TÚ SR stal členom skupiny nezávislých telekomunikačných regulátorov 

Európy. 

     Hlavným cieľom TÚ SR v hodnotenom období bolo vytváranie podmienok spravodlivého 

konkurenčného prostredia na telekomunikačnom trhu a ochrana zákazníka. Vzhľadom na monopolné 

postavenie Slovenských telekomunikácií v oblasti hlasovej sluţby po pevných vedeniach do konca 

roka 2002 a určité nedokonalosti zákona o telekomunikáciách nebolo moţné tento cieľ v plnej miere 

splniť. Napríklad platnosť ustanovenia zákona o povinnosti viesť oddelené účtovanie nákladov 

a výnosov za telekomunikačné sluţby  aţ od roku 2003 neumoţňovalo TÚ SR presne regulovať cenu 

za internet a rádiokomunikačné sluţby. Taktieţ bude potrebné úpravou zákona o telekomunikáciách 

presnejšie definovať kompetencie TÚ SR v prípade moţností vstupovať do rokovaní medzi 

operátormi uţ v štádiu prípravy obchodných dohôd o prepojení. 

     V príprave na úplnú liberalizáciu telekomunikačného trhu sa TÚ SR nepodarilo získať potrebný 

počet kvalifikovaných odborníkov so zameraním na telekomunikačné a informačné technológie, 

ekonomiku a  právo vzhľadom na podstatne lepšie platové podmienky v súkromnom telekomuni-

kačnom sektore.    

      

 

8.  Hodnotenie a analýza vývoja Telekomunikačného úradu SR 

 
    Telekomunikačný úrad SR sa nachádza vo fáze reorganizácie a dobudovávania ako samostatný 

regulačný orgán v telekomunikáciách. Hľadanie optimálnych postupov a formy je zloţitou 

koncepčnou činnosťou spájajúcou poznanie závaţnosti poslania organizácie, materiálnych moţností 

a ľudského potenciálu. Preto rok 2001 bol náročným rokom, kedy bolo vynaloţené veľké úsilie na  

obnou licencií a povolení vyplývajúcich z § 54  zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ako aj 

vypracovávanie celého radu dokumentov základného významu pre vytvorenie nového regulačného 

rámca a zároveň vytváranie podmienok do plne liberalizovaného prostredia. K zabezpečeniu 

uvedeného je potrebná medziiným i novelizácia telekomunikačného zákona. 

    Úspešne sa podarilo úradu realizovať všetky činnosti podľa harmonogramu projektu PHARE 

9913.03, ktorého cieľom je reštrukturalizácia úradu a zlepšenie frekvenčného managementu 

a monitoringu frekvenčného spektra zavedením najnovšieho software a hardware pre uvedené oblasti 

vo výške 1 milión EUR, čím bude úrad vybavený technikou kompatibilnou s krajinami EÚ. 

    Od roku 2002  bude mať TÚ SR novú organizačnú štruktúru, ked vznikne veľmi dôleţitý  odbor 

ekonomickej regulácie, ktorý v súvislosti s nadchádzajúcou liberalizáciou telekomunikačného trhu 

SR bude riešiť vzájomné vzťahy medzi operátormi v ekonomických otázkach prepojenia, 

uvolneného prístupu k miestnemu vedeniu, významného postavenia na trhu, oddeleného účtovníctva, 

univerzálnej sluţby ako aj vykonávať cenovú reguláciu za poskytované telekomunikačné sluţby. 
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     Napriek problém dosiahol dosiahol TÚ SR veľmi dobré výsledky vo všetkých hlavných 

oblastiach svojej činnosti, čo je zvýraznené v kapitole 5 v grafe „Vývoj príjmov TÚ SR za roky 

1999- 2001“, kde je dvojnásobné zvýšenie príjmov v roku 2001 oproti roku 1999 (počas platnosti 

starého zákona o telekomunikáciách). 

 

   Pre dobré fungovanie úradu je potrebné získať fundovaných pracovníkov pre odbor ekonomickej 

regulácie, legislatívy ako aj technickej regulácie (licencovanie, prepojovanie apod.), čo je pri 

súčasnom finančnom hodnotení zamestnancov úradu problematické. Bude potrebné naďalej zvýšiť 

jazykovú a počítačovú gramotnosť zamestnancov úradu. Len organizačne dobudovaný, odborne 

pripravený a technicky vybavený úrad bude môcť splniť v plne liberalizovanom prostredí od roku 

2003 úlohu nezávislého a rešpektovaného regulačného orgánu v telekomunikáciách. 

 

 

9.  Hlavné skupiny uţívateľov výstupov Telekomunikačného úradu SR 
 

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 
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Sú to: - drţitelia individuálnych povolení, 

          - drţitelia typových povolení, 

          - drţitelia osobitných povolení, 

          - drţitelia amatérskych povolení; 

 

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

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, 

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 určených v licencii drţiteľmi licencií na zriaďovanie 
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      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. 

 

 

Bratislava, apríl 2002 

 

   Ing. Milan Luknár 

   Predseda 

   Telekomunikačný úrad Slovenskej reubliky 

 

 

 

 


