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Štúdie realizovateľnosti IT projektov 



Základné fakty 

• Nikdy v histórii nebol Regulačný úrad prijímateľom grantu zo štrukturálnych 

fondov, resp. EŠIF 

 

• Od 1. 1. 2018 úrad realizuje 2-ročný „soft“ projekt pre zvyšovanie odborných 

vedomostí a znalostí štátnych zamestnancov 

 

• Od roku 2019 plánuje realizáciu 3 ďalších europrojektov – 1 soft, 2 hard 
 

 



Dve štúdie realizovateľnosti  
pre „hardové“ projekty 

 

 

Štúdia 1 Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad 

 

Štúdia 2 Integrovaný systém pre reguláciu a dohľad 



Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad 
 

o čo ide? 

 

1. Zriadenie a podpora Broadband Competence Office (BCO) 

2. Špecifikácia meracej techniky pre RÚ 

3. Správa verejných konzultácií, plánovaných investícií a štátnych intervencií 

 



Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad 

BCO 

• BCO – riadiaci orgán agendy zavádzania broadbandu 

• Lokalizovaný na RÚ a na ÚPVII 

• Agenda BCO : 

• Monitoring pokrytia územia; 

• Mapovanie plánovaných investícií súkromného a verejného sektora do BB infraštruktúry; 

• Podpora pri poskytovaní finančnej pomoci pre investície do BB infraštruktúry; 

• Podpora implementácie Digital Single Market zvýšenou mierou verejných investícií do BB 
infraštruktúry; 

• Poskytovanie poradenstva pre občanov a podnikateľov v otázkach zavádzania BB 
(mapovanie pokrytia, kvalita služieb, penetrácia, investične plány); 

• Koordinácia s inštitúciami EÚ v otázke pokrytia BB; 

• Poskytovanie podpory a expertízy verejnej správy 



Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad 

Meracia technika 

• Hardvérové a softvérové vybavenie Regulačného úradu meracou technikou 

• Fixné stanice, meracie vozidlá 

• Vnútorné vybavenie fixných staníc a vozidiel meracou technikou 

• Softvérové riešenia procesu meraní a výkonu dohľadu 

• On-line prístup k databázovým údajom o operátoroch priamo on-site 

• Prenos nameraných údajov do centrálneho úložiska dát RÚ 

 



Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad 

Biznis služby 

• Generovanie aktuálneho a plánovaného stavu pokrytia 

• Generovanie verejne dostupných informácií o stave pokrytia 

• Manažment verejných konzultácií 

• Manažment štátnych intervencií 

• Plánovanie a správa dopytových projektov 

• Mobilná analytika 

• Plánovanie a riadenie investícií do širokopásmovej infraštruktúry 

 

 

 



Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad 

Biznis „Actors“ 

• Občania 

• Telekomunikační operátori 

• Verejná správa 

• RÚ 

• ÚPVII 



Integrovaný systém pre reguláciu a dohľad el_kom 

Dôvod ? 

• zefektívniť výkon regulátora ako orgánu štátnej správy 

• znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov a občanov 

• modernizovať technické a technologické vybavenie regulátora ako orgánu štátnej 
správy 

• modernizovať kontakt s občanmi a podnikateľmi 



Integrovaný systém pre reguláciu a dohľad el_kom 
 

Čo treba urobiť ? 

• Zefektívniť procesy, ich  elektronizáciou a digitalizáciou a nahradiť papierovú 
formu elektronickou 

• Zintenzívniť aktivity spojené s vykonávaním monitoringu, kontrol a dohľadu 

• Zvýšiť úroveň pro-klientskej orientácie RÚ – znížiť administratívne zaťaženie pri 
vybavovaní životných situácií 

• Rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie verejné služby poskytované regulátorom 

• Zvýšenie informovanosti (open data, vládny cloud) 

 



Spoločným agendovým systémom s konsolidovanou dátovou základňou, t, j,  

• Vytvorením komponentového riešenia s procesnou a údajovou integráciou 
s aktualizovanou lokálnou infraštruktúrou 

 dátová základňa konsolidujúca technické, ekonomické a administratívne dáta RÚ do 
jednotných spisov; 

 Procesný tok aktivít  a automatizáciou rozhodovania s využitím definovaných business 
pravidiel. 

 Poskytovanie vhodnej platformy na rozvoj analytickej 

 

Predstavením nových elektronických služieb Regulačného úradu 

Integrovaný systém pre reguláciu a dohľad el_kom 
 

Ako to urobiť ? 



Integrovaný systém pre reguláciu a dohľad el_kom 
 

Kedy a za koľko to urobiť ? 

4,500,000 EUR 



 

Ivan Martyák 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

 tel: +421 2 5788 1400   

Ivan.Martyak@teleoff.gov.sk 
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