
   
 

  

VEREJNÁ KONZULTÁCIA 
 
 

o príprave a realizácii výberového konania na pridelenie 
frekvencií vo frekvenčnom pásme 1800 MHz a doplňujúce 

otázky k  spôsobu pridelenia zostatku frekvencií z 
frekvenčného pásma 3500 MHz 

 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) 

pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie voľných frekvencií vo frekvenčnom pásme 
1800 MHz. 
 Úrad pripravuje toto výberové konanie na voľné frekvencie určené prednostne pre siete 
novej generácie v súlade s podporou dostupnosti širokopásmových prístupových sietí a služieb 
vysokorýchlostného prístupu, ktorý schválila vláda SR vo svojom uznesení č. 136/2011 – Národná 
stratégia pre širokopásmový prístup v SR. 
 
 Úrad už v roku 2014 uskutočnil jednu verejnú konzultáciu o príprave a realizácií výberového 
konania na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1800 MHz. Predchádzajúca verejná 
konzultácia priniesla viaceré názory operátorov na niektoré otázky úradu. Vzhľadom na ďalšie 
ukončené výberové konania vo frekvenčných pásmach 3500 MHz a 3700 MHz uskutočnené od 
poslednej verejnej konzultácie, týkajúcej sa frekvenčného pásma 1800 MHz, sa situácia na trhu, 
ako aj postoje zainteresovaných strán, ktoré prispeli do predchádzajúcej verejnej konzultácie, 
mohli zmeniť. Z toho dôvodu, ako aj z dôvodu umožnenia zúčastniť sa verejnej konzultácie aj 
prípadným ďalším subjektom, sa úrad rozhodol opätovne vypísať verejnú konzultáciu o príprave a 
realizácií výberového konania na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 1800 MHz. 
 
 Úrad využíva túto verejnú konzultáciu na získanie názorov verejnosti aj k problematike 
budúceho efektívneho využívanie zostatku frekvencií z frekvenčného pásma 3500 MHz. V tomto 
zmysle pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie zostatku voľných frekvencií z 
frekvenčného pásma 3500 MHz. Vzhľadom na predchádzajúcu verejnú konzultáciu a následné 
výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3500 MHz, ktoré bolo vyhlásené 
5. júna 2015, úrad považuje za dôležité zistiť názory verejnosti na možnosť pridelenia zostatku 
voľných frekvencií s 5 MHz kanálovaním v tomto frekvenčnom pásme. 
 
Príspevky do verejnej konzultácie je možné zasielať v tlačenej forme na adresu: 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box 40, 
828 55 Bratislava 24, alebo v elektronickej forme na adresu e-podatelna@teleoff.gov.sk  v termíne 
do 21. októbra 2015. Všetkým prispievateľom do tejto verejnej diskusie úrad vopred ďakuje. 
 
V Bratislave, dňa 21. septembra 2015 
                                                                                                    
 
 
 
 
        Ing. Milan Mizera 
 riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra 
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