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Úvod 

Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „úrad“) pripravuje vyhlásenie výberového konania na 

pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2,6 GHz.  

Úrad pripravuje toto výberové konanie na voľné frekvencie 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 k téme výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 800 MHz 

uskutočnil verejnú konzultáciu v marci 2009, následne ju v máji 2010 zopakovalo 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod názvom „Digitálna 

dividenda v procese konvergencie digitálnych technológií“. Za účelom zabezpečenia 

efektívneho využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými technickými parametrami 

a podmienkami, ako i stanovenia jasných pravidiel, uskutočnil úrad 2. kolo verejnej 

konzultácie o budúcom využívaní frekvenčného pásma 800 MHz v máji 2011. 

Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „úrad“) pritom zdôraznil, že princíp budúceho 

využívania frekvenčného pásma 790–862 MHz by mal byť založený na technologickej 

neutralite a neutralite služieb. V rozhodnutí Európska komisia zdôrazňuje, že služby 

poskytované v rámci tohto frekvenčného pásma by mali byť zamerané hlavne na prístup 

koncového užívateľa k širokopásmovým komunikáciám vrátane obsahu vysielania. 

Vyhodnotenie 2.kola verejnej konzultácie, do ktorého sa zapojilo sedem prispievateľov (z toho 

traja sú poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb v zmysle zákona č. 610/2003 

Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vo frekvenčných pásmach 

900 MHz, 1800 MHz a UMTS) na päť predložených otázok ukázalo, že úrad by mal podľa 

názoru prispievateľov začať prideľovať frekvenčné bloky z tohto frekvenčného pásma už 

začiatkom 1. štvrťroku 2012 trom operátorom s prídelmi 2 x 5 MHz až 2 x 10 MHz, 

s celoplošným využitím, v režime FDD a s použitím technológie LTE alebo na princípe 

technologickej neutrality a neutrality služieb. 

Vyhodnotenie 2. kola verejnej konzultácie je možné nájsť na: 

 http://www.teleoff.gov.sk/data/files/18711.pdf. Následne úrad v júni 2011 pozval účastníkov 

tejto verejnej konzultácie o budúcom využívaní frekvenčného pásma 800 MHz („digitálna 

dividenda“) a odbornú verejnosť na nadväzujúci odborný seminár, ktorý sa konal v priestoroch 

úradu. Na tomto seminári boli prezentované výsledky vyhodnotenia vyššie uvedenej verejnej 

konzultácie, po ktorej nasledovala aktívna diskusia všetkých prítomných. 

 

Úrad k téme budúceho využívania frekvenčného pásma 2500 – 2690 MHz uskutočnil verejnú 

konzultáciu v júni 2009. Jej výsledky je možné nájsť na: 
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1861 

Do tejto verejnej konzultácie, ktorá pozostávala z 13 otázok, sa zapojilo 10 subjektov. 

Z toho boli dvaja mobilní operátori, jeden prevádzkovateľ bezdrôtovej elektronickej 

komunikačnej siete (FWA), jedna domáca a jedna zahraničná spoločnosť zaoberajúca sa 

službami v oblasti elektronických komunikácií a päť subjektov poskytujúcich služby 

retransmisie nezmenených televíznych programov prostredníctvom systémov MMDS. 

Princíp budúceho využívania tohto frekvenčného pásma je založený na zachovaní  

technologickej neutrality a neutrality služieb, s dôrazom na politiku bezdrôtového prístupu pre 

elektronické komunikačné systémy so zameraním na sprístupnenie služieb umožňujúcich 

širokopásmový prístup pre koncových užívateľov. Bližšie informácie o tejto verejnej 

konzultácii je možné nájsť na: http://www.teleoff.gov.sk/data/files/3391.pdf 

 

 

 

http://www.teleoff.gov.sk/data/files/18711.pdf
http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1861
http://www.teleoff.gov.sk/data/files/3391.pdf
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1. Európske právo 

1.1. Európska komisia prijala 6. mája 2010 rozhodnutie 2010/267/E
1
 o harmonizovaných 

technických podmienkach využívania frekvenčného pásma 790 - 862 MHz v rámci 

pozemských systémov schopných zabezpečiť poskytovanie služieb elektronickej 

komunikácie v Európskej únii (ďalej len „rozhodnutie 800 MHz“). Cieľom tohto 

rozhodnutia je harmonizovať technické podmienky pre dostupnosť a efektívne 

využívanie frekvenčného spektra. 

1.2. Rozhodnutie 2008/477/ES
2
 o harmonizácií frekvenčného pásma 2500 – 2690 MHz 

využívaného v rámci pozemských systémov, ktorými sa zabezpečuje poskytovanie 

služieb elektronických komunikácií v Spoločenstve prijala Európska komisia 13. júna 

2008 (ďalej len „rozhodnutie 2,6 GHz“). Toto rozhodnutie je pre všetky členské štáty 

záväzné a vyžaduje, aby pásmo 2,6 GHz bolo do 6 mesiacov určené na nevýhradnej 

báze pre pozemské systémy poskytujúce elektronické komunikačné systémy. 

 

2. Európsky regulačný rámec 

2.1. Článok 8 Rámcovej smernice
3
 stanovuje ciele, ktoré národné regulačné orgány musia 

dosiahnuť vykonaním všetkých opodstatnených krokov. Medzi ne patria: 

 podpora hospodárskej súťaže v poskytovaní elektronických komunikačných sietí a 

služieb, okrem iného podporiť efektívne investície do infraštruktúry a podpory 

inovácií a podporu efektívneho využívania rádiových frekvencií, 

 prispieť k rozvoju vnútorného trhu, okrem iného, odstránenie prekážok pre 

poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb na európskej úrovni, 

podporovať interoperabilitu celoeurópskych služieb a zabezpečiť, aby v podobných 

podmienkach, nebola žiadna diskriminácia v prístupe k podnikom poskytujúcim 

elektronické komunikačné siete a služby. 

2.2. Článok 8 Rámcovej smernice tiež požaduje, aby členské štáty zabezpečili, že pri 

plnení svojich regulačných úloh, národné regulačné orgány v najvyššej miere 

zohľadnili potrebu vytvárať predpisy neutrálne z hľadiska technológie. 

2.3. Článok 9 Rámcovej smernice vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili efektívnu 

správu rádiových frekvencií pre elektronické komunikačné služby v súlade s článkom 

8, a zabezpečili, aby kritériá pre prideľovanie a prídel týchto rádiových frekvencií 

boli objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané. Článok 9 taktiež 

vyžaduje, aby členské štáty podporili harmonizáciu používania rádiových frekvencií v 

celom spoločenstve v zhode s potrebou zabezpečiť ich účinné a efektívne využívanie. 

2.4. Článok 9 Rámcovej smernice vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili efektívnu 

správu rádiových frekvencií pre elektronické komunikačné služby v súlade s článkom 

8, a zabezpečili, aby kritériá pre prideľovanie a prídel týchto rádiových frekvencií 

boli objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané. Článok 9 taktiež 

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0267:EN:HTML – 2010/267/EU –  

Rozhodnutie 800 MHz 
2
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0037:0041:EN:PDF – 2008/477/EC – 

Rozhodnutie 2,6 GHz 
3
 smernica 2002/21/ES zo 7. marca 2002 – Rámcová smernica 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0267:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:163:0037:0041:EN:PDF
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vyžaduje, aby členské štáty podporili harmonizáciu používania rádiových frekvencií v 

celom spoločenstve v zhode s potrebou zabezpečiť ich účinné a efektívne využívanie. 

2.5. Článok 5 Smernice o povolení
4
 stanovuje, že ak je to potrebné udeliť individuálne 

práva na používanie rádiových frekvencií, členské štáty udelia takéto práva 

prostredníctvom otvorených, transparentných a nediskriminačných postupov. 

2.6. Článok 7 Smernice o povolení stanovuje, že ak sa členské štáty rozhodnú obmedziť 

počet udelených užívacích práv pre rádiové frekvencie, musí sa brať náležite do 

úvahy potreba maximalizovať výhody pre užívateľov a uľahčiť rozvoj hospodárskej 

súťaže. 

2.7. Právne povinnosti uložené Slovenskej republike v rámci Smernice o povolení sú 

transponované do slovenského práva prostredníctvom zákona č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických 

komunikáciách“). 

 

3. Právny rámec Slovenskej republiky 

3.1. Podľa §6 ods. 3 písm. e) zákona o elektronických komunikáciách plní povinnosti 

podporujúce efektívnu hospodársku súťaž, efektívne investície a inovácie, rozvoj 

spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých občanov členských štátov na území 

Slovenskej republiky, zodpovedajúci prístup k sieťam, prepojenie sietí 

a interoperabilitu služieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa. 

3.2. Podľa § 11 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách je úrad povinný konať a 

svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, 

transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti. Všetky svoje 

rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k 

otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu, zverejňuje na svojom webovom sídle 

a ak tak ustanovuje tento zákon aj vo vestníku, pričom tieto údaje priebežne 

aktualizuje. 

3.3. Podľa § 11 ods. 3 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách presadzuje 

efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísiel a zabezpečuje ich správu. 

3.4. Podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva správu 

frekvenčného spektra ktorou je prideľovanie frekvencií a určovanie podmienok, za 

ktorých je možné frekvencie používať. 

 

4. Výberové konanie 

4.1. Výberové konanie bude úrad realizovať v súlade s §32 zákona o elektronických 

komunikáciách. 

4.2. Podľa § 33 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách, ak je potrebné obmedziť 

počet práv na používanie frekvencií alebo v prípade vybraných frekvencií, ktorých 

podmienky pridelenia sú určené v Pláne využívania frekvenčného spektra, úrad 

vydáva individuálne povolenie na základe výsledku výberového konania podľa 

odsekov 2 až 9. Úrad vyhlási výberové konanie na základe žiadosti o vydanie 

                                                           
4
 smernice 2002/20/ES zo 7. marca 2002 – Smernica o povolení 
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individuálneho povolenia alebo z vlastného podnetu. Úrad počas výberového konania 

konanie o žiadosti o vydanie individuálneho povolenia preruší. 

4.3. Podľa § 33 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách úrad začne výberové 

konanie výzvou na predloženie ponúk, v ktorej určí: 

 frekvencie, frekvenčné bloky alebo frekvenčné pásmo, ktoré sú predmetom 

výberového konania, 

 účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií, 

 hodnotiace kritériá, 

 termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka, 

 požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov do výberového konania, 

aby bola zabezpečená porovnateľnosť ponúk,  

 výšku jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií ako očakávanú minimálnu 

ponuku, 

 ďalšie podklady na výberové konanie, ak je to potrebné. 

 

 

5. Elektronická aukcia 

5.1. V súčasnej dobe je možné podľa platného znenia zákona o elektronických 

komunikáciách prideľovať frekvencie v tzv. výberovej procedúre len výberovým 

konaním. 

5.2. Úrad v snahe odstrániť tento stav navrhol v spolupráci s Ministrom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky novelu zákona 

o elektronických komunikáciách tak, aby bolo možné frekvencie prideľovať aj 

v elektronickej aukcii. 

5.3. Používanie elektronickej aukcie by malo zabezpečiť transparentnejší výber 

poskytovateľa služieb elektronických komunikácií a tým zabezpečiť znižovanie miery 

korupcie ako aj nákladov účastníkov výberového konania pri predkladaní ponúk. 

5.4. Táto snaha úradu nebola však v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR 

SR“) podporená a nepriama novela zákona o elektronických komunikáciách 

prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu k zákonu o účtovníctve nebola NR SR 

schválená.  

5.5. V prípade realizácie prideľovania frekvencií prostredníctvom elektronickej aukcie 

zvažoval úrad dôsledne všetky možné varianty aukcií a je mu známe, že za posledné 

obdobie sa vo viacerých krajinách využívajú dva základné druhy aukcií: 

  aukcia súbežná viackolová (simultaneous multiple round auction – SMRA), 

 aukcia kombinatorická (combinatorial clock auction – (CCA), a to aj 

v prípadoch, keď sa v rámci jednej aukcie ponúkajú bloky v rôznych frekvenčných 

pásmach. 

5.6. Na základe doterajších štúdií a posúdenia všetkých rozhodujúcich aspektov oboch 

variantov aukcie sa úrad prikláňal aj s ohľadom na realizovanie aukcie v iných 

európskych krajinách k CCA aukcie najmä z dôvodov: 

 vyvinutia tohto druhu aukcie na základe skúseností s problémami, ktoré sa 

vyskytli pre realizácii aukcie SMRA, 
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 možnosti výrazného obmedzenia špekulatívneho konania účastníkov aukcie 

smerujúceho k zmareniu aukcie, 

 pravidlo druhej ceny výrazne zjednodušuje hernú stratégiu a dovoľuje 

účastníkovi používať v aukcii skutočné hodnotenie frekvenčného spektra bez 

tzv. tieňových ponúk, 

 zaisťuje súvislé pridelenie vydražených blokov jednotlivých používateľov – 

účastníkov aukcie, 

 tento typ aukcie je v poslednom období preferovaný vo viacerých krajinách 

EÚ, kde pripravujú pridelenie frekvencií prostredníctvom aukcie, 

 riadenie, ako aj samotná realizácia takejto aukcie je podstatne jednoduchšia 

a trvá kratšiu dobu, ako SMRA aukcia, 

 účastníci aukcie nemusia vynakladať vyššie prostriedky za frekvenčné 

spektrum, než považuje za nevyhnutné, 

 v aukcii nie je možné získať inú kombináciu frekvenčných blokov, než ktorú 

účastník aukcie požadoval. 

5.7. V procese CCA aukcie nie je obmedzujúce ani to, že budú súčasne ponúknuté 

frekvenčné bloky z viacerých frekvenčných pásiem. 

 

 

 

 

6. Licenčné pozície existujúcich operátov v ostatných frekvenčných pásmach určených 

pre poskytovanie služieb mobilnej komunikácie 

6.1. V súčasnej dobe sú pre potreby mobilnej komunikácie v Slovenskej republike 

vyčlenené frekvenčné pásma:  

  880 – 915 MHz párované s 925 – 960 MHz (pásmo 900 MHz) 

 1710 – 1785 MHz párované s 1805 – 1880 MHz (pásmo 1800 MHz) 

 1890 – 1980 MHz párované s 2110 – 2170 MHz (pásmo 2,1 GHz) 

Frekvenčné pásma 900 MHz a 1800 MHz boli pôvodne pridelené pre poskytovanie 

služieb 2. generácie (2G) a frekvenčné pásmo 2,1 GHz bolo pridelené pre siete 3. 

generácie (3G). V súčasnej dobe majú držitelia individuálnych povolení na používanie 

týchto frekvencií pre 2G možnosť poskytovať služby tretej generácie aj vo 

frekvenčných pásmach pôvodne určených pre 2G. 

6.2. V Slovenskej republike sú držiteľmi individuálnych povolení na používanie 

frekvencií traja operátori. Sú to Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. 

a Telefónica Slovakia, s.r.o. Rozsah frekvencií pridelený jednotlivým mobilným 

operátorom je zobrazený v Tabuľke 6.1. 

  

Otázka č. 5.1: Myslíte si, že v prípade prideľovania frekvencií prostredníctvom elektronickej 

aukcie by mal úrad toto realizovať prostredníctvom CCA aukcie? 
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Tabuľka 6.1: Rozsah frekvencií pridelený vo frekvenčných pásmach 900 MHz, 1800 MHz a 2,1 GHz 

 

7. Frekvenčné pásmo 800 MHz 

7.1. Súčasný stav a Digitálna dividenda 

Pod pojmom „Digitálna dividenda“ sa rozumie úspora frekvenčného spektra, ktorá 

vznikne zavedením pozemského digitálneho televízneho vysielania (DVB-T), ktoré 

v podstatnej miere efektívnejšie využíva obmedzený prírodný zdroj – frekvencie. 

Takto usporený prírodný zdroj je možné následne využiť pre poskytovanie iného 

druhu služieb. 

V súlade s rozhodnutím EC začala Slovenská republika proces uvoľňovania 

frekvenčného úseku 790–862 MHz, ktorý bol definovaný ako digitálna dividenda, 

pre širokopásmové siete na poskytovanie elektronických komunikačných služieb. 

V Slovenskej republike sú v súčasnosti v prevádzke dva terestriálne multiplexy 

(MUX2 – komerčný multiplex, MUX3 – verejno-právny multiplex) využívajúce 

frekvenčné pásmo 470 – 790 MHz (kanály K21 – K60). DVB-T vysielanie v rámci 

vysielacej siete – neúplného terestriálneho multipexu MUX1 bolo ukončené 

v auguste 2011. Vysielacia sieť MUX1 bola založená na kanáloch z časti 

frekvenčného pásma 790 – 862 MHz (kanály K61 – K69). 

Tieto frekvencie boli tomuto poskytovateľovi multiplexu ako víťazovi výberového 

konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktoré prebehlo v roku 

2009 pridelené do mája 2015. 

Úrad však v snahe sprístupniť frekvencie z tohto frekvenčného úseku v súlade 

s rozhodnutím 800 MHz a teda zabezpečiť možnosť poskytovania elektronických 

komunikačných služieb v tomto pásme v čo možno najkratšom termíne, začal 

rokovania s ich držiteľom - prevádzkovateľom neúplnej vysielacej siete MUX1 o ich 

predčasnom vrátení. Výsledkom rokovaní bolo vrátenie týchto frekvencií, pričom 

prevádzkovateľovi neúplnej vysielacej siete MUX1 boli, ako ním požadovaná 

kompenzácia, pridelené iné frekvencie z časti frekvenčného pásma 470 – 790 MHz 

avšak len v takom geografickom rozsahu, ako frekvencie z  úseku 790 – 862 MHz. 

 

7.2. PMSE – frekvencie pre zariadenia používané pri tvorbe zábavných 

programov, ako aj iných špeciálnych udalostí (bezšnúrové kamery 

a mikrofóny) 

Implementáciou digitálnej televízie a následným využitím digitálnej dividendy bol 

výrazným spôsobom obmedzený rozsah frekvenčného spektra použiteľného pre 

PMSE aplikácie v pásme UHF. Bude preto potrebné identifikovať „náhradné“ 

frekvenčné pásma vhodné pre tieto aplikácie. Ako najvýhodnejšie sa zatiaľ 

Operátor GSM 900 GSM 1800 UMTS - FDD UMTS - TDD Celkom

Orange Slovensko a.s. 10,2 MHz x 2 15,2 MHz x 2 20 MHz x 2 5 MHz 95,8 MHz

Slovak Telekom a.s. 10,2 MHz x 2 15,2 MHz x 2 20 MHz x 2 5 MHz 95,8 MHz

Telefónica Slovakia s.r.o. 10,2 MHz x 2 15,2 MHz x 2 20 MHz x 2 5 MHz 95,8 MHz

Celkom 61,2 MHz 91,2 MHz 120 MHz 15 MHz 287,5 MHz
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z pohľadu vykonaných štúdií javí stredná deliaca časť z pásma digitálnej dividendy 

– frekvenčný úsek 821 – 831 MHz. 

 

 

 

 

 

 

Využitie PMSE aplikácii v Slovenskej republike určuje Národná tabuľka 

frekvenčného spektra (NTFS) Slovenskej republiky. V nej sú aplikácie PMSE 

označené ako „bezšnúrové mikrofóny“. Na základe NTFS je použitie tohto druhu 

zariadenia povolené na báze podružnej služby vo viacerých frekvenčných pásmach, 

okrem iného aj vo frekvenčných pásmach 470 – 862 MHz. 

 

7.3. Medzinárodné dohody 

Problematika riešenia koordinačných požiadaviek je v tomto pásme  zložitá 

vzhľadom na susedné krajiny, ktoré v tomto pásme prevádzkujú analógovú TV, 

digitálnu TV alebo rádio navigačné služby ARNS. 

Vo Varšave 22. augusta 2011 uzatvoril úrad Medzinárodnú dohodu o frekvenčnom 

plánovaní a frekvenčnom využívaní pásma 800 MHz v pohraničných oblastiach pre 

pozemné systémy umožňujúce poskytovať elektronické komunikačné služby 

s poľskou stranou. 

Vo Viedni 12. októbra 2011 uzatvoril úrad Medzinárodnú dohodu o frekvenčnom 

plánovaní a frekvenčnom využívaní pásma 800 MHz v  pohraničných oblastiach 

pre pozemné systémy umožňujúce poskytovať elektronické komunikačné služby 

medzi administráciami Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Slovenskej republiky 

a Slovinska. 

V Bratislave 30. októbra 2011 dohodol úrad princípy procedúry týkajúce sa 

využívania frekvenčného pásma 790 – 862 MHz pre pozemné systémy 

v pohraničných oblastiach Slovenskej republiky a Ukrajiny. V tomto prípade je 

situácia mnohonásobne zložitejšia vzhľadom na to, že Ukrajina nie je členom EÚ 

a teda rozhodnutia prijaté EK nie sú pre ňu záväzné. Táto dohoda bola mimoriadne 

dôležitá, nakoľko na území Ukrajiny sú v tomto frekvenčnom úseku stále veľmi 

husto nasadené systémy ARNS a ich ochrana má vysokú prioritu. V niektorých 

prípadoch môže koordinačná vzdialenosť dosahovať až 500 km. Z toho dôvodu je 

možné považovať uzatvorenie takejto dohody za veľký úspech úradu v jeho 

medzinárodných aktivitách. 

 

 

Otázka č. 7.1: Myslíte si, že takýto rozsah frekvencií bude postačovať pre potreby 

PMSE? 

Otázka č. 7.2: V prípade, že podľa Vášho názoru takýto rozsah frekvencií pre potreby 

PMSE nepostačuje, aká časť frekvenčného spektra by teda mala byť pre potreby PMSE 

vyčlenená? 
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Obr. 7.1: Frekvenčné usporiadanie v pásme 800 MHz 

 

 

7.4. Vo frekvenčnom pásme 800 MHz bude do výberového konania ponúknuté v súlade 

s rozhodnutím 800 MHz celkovo 2 x 30 MHz. Základnou jednotkou bude jeden blok 

so šírkou 5 MHz a k nemu prislúchajúci tzv. duplexný pár, t.j. 2 x 5 MHz. Celkovo 

pôjde teda o šesť duplexných párov (viď obr. 7.1). 

 

 

 

  

 

 

 

8. Frekvenčné pásmo 1800 MHz 

8.1. Súčasný stav 

 Frekvencie z uvedeného pásma sú využívané na poskytovanie verejných 

elektronických komunikačných služieb a v Slovenskej republike sú pridelené trom 

mobilným operátorom – Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a Telefónica 

Slovakia, s.r.o. (viď Tabuľka 8.2). Každý z mobilných operátorov má k dispozícii 

rovnaký prídel frekvenčného pásma o šírke 30,4 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 7.3: Myslíte si, že do výberového konania by mal byť každý blok ponúknutý 

samostatne? 

Otázka č. 7.4: Myslíte si, že do výberového konania by mali byť súčasne jednému 

úspešnému uchádzačovi pridelené viaceré frekvenčné bloky? 

Otázka č. 7.5: Koľko blokov by malo byť vo výberovom konaní súčasne pridelené jednému 

úspešnému účastníkovi výberového konania? 
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Tabuľka 8.1 - Pásmo 1800 MHz v aktuálnej verzii NTFS 
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Telefónica Slovakia, s.r.o. 

Pásmo Kanál Frekvenčný rozsah Poznámka 

1800 MHz 

  

713 - 788 1750,4/1845,4 - 1765,4/1860,4 MHz 15,2 MHz duplex 

  Suma 2x 15,2 MHz 

    

  

Orange Slovensko, a.s. 

Pásmo Kanál Frekvenčný rozsah Poznámka 

1800 MHz 543 - 581 1716,4/1811,4 - 1724,0/1819,0 MHz 7,8 MHz duplex 

 

654 - 680 1738,6/1833,6 - 1743,8/1838,8 MHz 5,4 MHz duplex 

 

701 - 710 1748,0/1843,0 - 1749,8/1844,8 MHz 2,0 MHz duplex 

 

  Suma 2x 15,2 MHz 

    

  

Slovak Telekom, a.s. 

 Pásmo Kanál Frekvenčný rozsah Poznámka 

1800 MHz 587 - 653 1725,2/1820,2 - 1738,4/1833,4 MHz 13,4 MHz duplex 

 

692 - 700 1746,2/1841,2 - 1747,8/1842,8 MHz 1,8 MHz duplex 

  

Suma 2x 15,2 MHz 

 

Tabuľka 8.2 – Prehľad frekvenčných úsekov pridelených existujúcim mobilným operátorom v Slovenskej 

republike 
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GSM 1800 

                                 Telefónica Slovakia, s.r.o. 

                                                                  

                     

713 

  

737 378 

  

762 763 

  

787 

                      
           Orange Slovensko, a.s. 

                                                                  

543 

  

572 

          

654 

  

678 

    

           
                      

           Slovak Telekom, a.s. 

                                                                  

     

587 

  

611 612 

  

636 

         

           Obr. 8.1: Grafické znázornenie 5 MHz frekvenčných blokov v pásme 1800 MHz pridelených mobilným 

operátorom v Slovenskej republike 

 

8.2. Frekvencie z frekvenčného pásma 1800 MHz nie sú v súčasnosti využívané v plnom 

rozsahu. Doposiaľ voľné kanály sú uvedené v Tabuľke 8.3, čo spolu predstavuje 

prídel frekvenčného pásma o šírke 38,8 MHz, ktoré je možné prideliť v novom 

výberovom konaní. 

Pásmo Kanál Frekvenčný rozsah Poznámka 

1800 MHz 

  

  

  

  

512 – 542 1710,2/1805,2 - 1716,2/1811,2 MHz 6,2 MHz duplex 

582 – 586 1724,2/1819,2 - 1725,0/1820,0 MHz 1,0 MHz duplex 

681 – 691 1744,0/1839,0 - 1746,0/1841,0 MHz 2,2 MHz duplex 

711 – 712 1750,0/1845,0 - 1750,2/1845,2 MHz 0,4 MHz duplex 

789 – 836 1765,6/1860,6 - 1775,0/1870,0 MHz 9,6 MHz duplex 

  

suma 2x 19,4 MHz 

     Tabuľka 8.3: Voľné frekvencie vo frekvenčnom pásme 1800 MHz 

 

 

 

 

Otázka č. 8.1: Myslíte si, že držiteľom voľných frekvencií z frekvenčného pásma 1800 MHz 

by mal byť prednostne nový subjekt, ktorý doteraz nevlastní žiadne frekvencie 

z frekvenčných pásiem 900 MHz; 1800 MHz; 2,1 GHz? 
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9. Frekvenčné pásmo 2,6 GHz 

9.1. Súčasný stav 

V súčasnej dobe je toto frekvenčné pásmo využívané na účely retransmisie 

nezmenených TV programov prostredníctvom systémov MMDS (siete pre lokálne 

využitie). 

Nakoľko frekvencie z tohto frekvenčného pásma neboli v minulosti využívané, vydal 

úrad v minulosti individuálne povolenia na používanie frekvencií s obmedzenou 

dobou platnosti, t.j. do doby, kým nebudú tieto pridelené v súlade s ich určením. 

Podľa Národnej tabuľky frekvenčného spektra (NTFS), Plánu využívania 

frekvenčného spektra, ako aj podľa výroku v samotných rozhodnutiach – 

individuálnych povoleniach na používanie frekvencií ich platnosť končí dňa 

31.12.2011. Po tomto termíne nebudú tieto individuálne povolenia predĺžené. O tejto 

skutočnosti boli všetci ich držitelia informovaní v dostatočnom časovom predstihu 

hlavne so zreteľom na ich záväzky ku koncovým užívateľom. Po termíne 31.12.2011 

bude toto frekvenčné pásmo k dispozícii pre  širokopásmové prístupové siete na 

poskytovanie elektronických komunikačných služieb typu napr. LTE,  a to podľa 

zásad technologickej neutrality a neutrality služieb. 

9.2. Frekvenčné pásmo 2,6 GHz bolo predmetom rozsiahlych diskusií na najrôznejších 

odborných európskych fórach, ako sú napr. CEPT / SE 42, alebo WAPECS
5
. 

9.3. Obrázok 9.1 ilustruje kanálové rozloženie v rámci tohto frekvenčného pásma v súlade 

s rozhodnutím ECC/DEC/(05)05, ktoré ustanovuje frekvenčné úseky 2500 – 2570 

MHz párované s frekvenčným úsekom 2620 – 2690 MHz pre FDD (frekvenčne 

delený duplex) a frekvenčný úsek 2570 – 2620 MHz pre TDD (časovo delený 

duplex). 

 

 
                Obr. 9.1 – Frekvenčný plán 2,6 GHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Wireless Access Policy for Electronic Communications Services, koncept rozvinutý na úrovni Politickej skupiny 
rádiového spektra v rámci EÚ 
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Otázka č. 9.1: Myslíte si, že pre poskytovateľov služby retransmisie nezmenených TV 

programov prostredníctvom systémov MMDS by mala byť pridelená niektorá časť z 

frekvenčného pásma 2,6 GHz? Ak áno, tak ktorá? 
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9.4. Budúce využívanie frekvenčného pásma 2,6 GHz aplikáciami nízkeho výkonu 

Úrad zvažuje pri príprave podmienok využívania frekvenčného pásma 2,6 GHz aj 

o zavedení aplikácii nízkeho výkonu. Tieto aplikácie umožňujú zavedenie nového 

druhu konkurencie pri zabezpečovaní dostupnosti širokopásmových aplikácií v rámci 

pokrytia vo vnútri budov.  Nie je však jednoznačne jasné, že zavedenie takéhoto 

druhu služby s využitím frekvenčného pásma 2,6 GHz by bolo prínosom pre 

slovenský trh elektronických komunikácií.  Podľa názoru úradu by bolo možné 

vyčleniť pre tento druh služby 2 x 10 MHz, t.j. dva 5 MHz duplexné  bloky. Tieto 

frekvencie by však podľa názoru úradu mali byť pridelené len na lokálnej úrovni. 

Z toho dôvodu sa úrad obracia na verejnosť (odbornú aj laickú)  o vyjadrenie názoru 

na vyčlenenie príslušnej časti frekvenčného spektra. 

 

 

 

 

 

 

9.5. Medzinárodné dohody 

Vo Varšave 22. augusta 2011 uzatvoril úrad Medzinárodnú dohodu o frekvenčnom 

plánovaní a frekvenčnom využívaní pásma 2,6 GHz v pohraničných oblastiach pre 

pozemné systémy umožňujúce poskytovať elektronické komunikačné služby 

s Poľskom. 

Vo Viedni 12. októbra 2011 uzatvoril úrad Medzinárodnú dohodu o frekvenčnom 

plánovaní a frekvenčnom využívaní pásma 2,6 GHz v pohraničných oblastiach pre 

pozemné systémy umožňujúce poskytovať elektronické komunikačné služby 

medzi administráciami Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Slovenskej republiky 

a Slovinska. 

V štádiu prípravy je aj podpísanie procedúry týkajúcej sa využívania frekvenčného 

pásma 2,6 GHz pre pozemné systémy v pohraničných oblastiach Slovenskej 

republiky a Ukrajiny. 

9.6. Vo frekvenčnom pásme 2,6 GHz bude v párovanej časti tohto frekvenčného pásma do 

výberového konania ponúknuté celkovo 2 x 70 MHz. Základnou jednotkou bude 

jeden blok so šírkou 5 MHz a k nemu prislúchajúci tzv. duplexný pár, t.j. 2 x 5 MHz. 

Celkovo pôjde o štrnásť duplexných párov. V nepárovanej časti tohto frekvenčného 

pásma bude možné poskytnúť celkovo 9 blokov, každý so šírkou 5 MHz. Posledný – 

desiaty blok (z celkového rozsahu 50 MHz) bude podmienečne určený tomu 

úspešnému účastníkovi výberového konania, ktorý získa frekvenčný blok z párovej 

časti tohto frekvenčného úseku – 2500-2505/2620-2625 MHz. 

 

Otázka č. 9.2: Myslíte si, že by bolo vhodné, aby úrad vyčlenil z frekvenčného pásma 2,6 

GHz časť aj pre aplikácie nízkeho výkonu na zabezpečenie poskytovania elektronickej 

komunikačnej služby širokopásmového prístupu? 

Otázka č. 9.3: Aká časť z frekvenčného pásma 2,6 GHz by mala byť pre takýto druh služby 

vyčlenená?  

Otázka č. 9.4: Myslíte si, že je správne keď sa posledný kanál z úseku TDD pridelí 

účastníkovi výberového konania spolu s prvým duplexným kanálom z úseku FDD? Mal by 

sa tento princíp použiť aj pri prideľovaní prvého kanála z úseku TDD? 
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10. Úvahy o zdravom konkurenčnom prostredí pri príprave opatrení na rozdelenie 

frekvenčného spektra  

10.1. Úrad veľmi dôsledne zvažuje rôznu mieru zavedenia regulačných opatrení pri 

rozdeľovaní frekvenčného spektra. Pri týchto svojich úvahách sa pohybuje 

v celom rozsahu možností od maximálnej regulácie spojenej s riadením 

prideľovania a využívania frekvenčného spektra až po úplnú absenciu 

regulačných opatrení. 

10.2. Pri úplnej absencii regulačných opatrení môže dôjsť k zvýšeniu rizika narušenia 

vyváženého konkurenčného prostredia, čo by mohlo mať nepriaznivý vplyv na 

koncového užívateľa. Na druhej strane tzv. vysoká miera regulácie môže spôsobiť 

pomalý rozvoj budovania sietí a teda priamy dopad na rozsah poskytovaných 

služieb. 

 

 

 

 

 

10.3. Ako bolo už čiastočne uvedené vyššie, v súčasnej dobe pôsobia na Slovenskom 

trhu mobilných komunikácií traja celoplošní mobilní operátori, ktorí majú 

frekvenčné spektrum v jednotlivých frekvenčných pásmach rozdelené tak, ako je 

uvedené v Tabuľke 6.1. Takéto rozdelenie je z pohľadu zabezpečenia 

rovnocennosti podmienok konkurenčného prostredia absolútne spravodlivé, 

nakoľko všetci traja mobilní operátori majú vo frekvenčných pásmach 900 MHz, 

1800 MHz a 2,1 GHz pridelenú rovnakú časť frekvenčného spektra. 

 

10.4. Úrad v snahe zachovania zdravého konkurenčného prostredia a dodržania princípu 

spravodlivého prístupu uvažuje pri plánoch na pridelenie frekvenčného spektra 

nad jeho budúcim rozdelením. Pri svojich úvahách vychádza  zo základných 

princípov, ktoré spočívajú v : 

 rovnocennom prístupe všetkých záujemcov o získanie práv na  používanie 

frekvencií, 

 snahe udržať zdravé konkurenčné prostredie pre všetkých hráčov na trhu, 

 zabezpečení podmienok pre poskytovanie čo najširšieho rozsahu služieb. 

10.5. Berúc do úvahy vyššie uvedené základné princípy úrad zvažuje viaceré možnosti 

rozdelenia frekvenčného spektra. Jednou z takýchto možností by mohol byť aj 

princíp stanovenia maximálneho rozsahu frekvenčného spektra, ktorý by mohol 

vlastniť jeden subjekt na trhu. 

 

 

 

 

 

Otázka č. 10.1: Myslíte si, že široká regulácia má priaznivý dopad na rozvoj trhu 

s elektronickými komunikáciami? 

Otázka č. 10.2: Myslíte si, že by úrad mal stanoviť maximálny rozsah frekvenčného 

spektra, ktorý by mal vlastniť jeden subjekt na trhu? 
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10.6. Pri úvahách nad celkovým rozsahom frekvenčného spektra, ktoré bude mať 

k dispozícii jeden operátor na Slovenskom trhu elektronických komunikácií, úrad 

posudzuje možnosť zachovania existujúceho počtu celoplošných operátorov, ale 

pripúšťa aj možnosť rozšírenia tohto počtu na štyroch. 

 

 

 

 

 

10.7. Minimálne portfólio frekvenčného spektra pre troch, alebo štyroch operátorov 

s celoplošnou pôsobnosťou. Operátor poskytujúci služby na celoplošnej báze by 

mal mať k dispozícii minimálne: 

 Variant 1 – 5 možností portfólia 

 Pásmo pod 1 

GHz 

1800 MHz 2,6 GHz Celkom 

a) 2 x 5 MHz 2 x 15 MHz  2 x 20 MHz 

b) 2 x 5 MHz  2 x 20 MHz 2 x 25 MHz 

c) 2 x 10 MHz 2 x 10 MHz  2 x 20 MHz 

d) 2 x 10 MHz  2 x 15 MHz 2 x 25 MHz 

e) 2 x 15 MHz   2 x 15 MHz 

 

 Variant 2 – 5 možností portfólia [návrh úradu] 

 Pásmo pod 1 

GHz 

1800 MHz 2,6 GHz Celkom 

a) 2 x 10 MHz 2 x 15 MHz  2 x 25 MHz 

b) 2 x 10 MHz  2 x 20 MHz 2 x 30 MHz 

c) 2 x 15 MHz 2 x 10 MHz  2 x 25 MHz 

d) 2 x 15 MHz  2 x 15 MHz 2 x 30 MHz 

e) 2 x 20 MHz   2 x 20 MHz 

  

 

 

10.8. Možné kombinácie pridelenia frekvencií z frekvenčného pásma pod 1 GHz (800 

MHz, 900 MHz): 

 Variant 1: 2 x 15,2 MHz, 

 Variant 2: 2 x 20,2 MHz, [návrh úradu] 

 Variant 4: 2 x 25,2 MHz, 

 Variant 3: bez obmedzenia. 

10.9. Možné kombinácie pridelenia frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 900 

MHz a 1800 MHz: 

 Variant 1: 2 x 30,4 MHz, 

 Variant 2: 2 x 35,4 MHz, [návrh úradu] 

Otázka č. 10.3: Myslíte si, že je vhodné, aby na Slovenskom trhu elektronických 

komunikácií zostal počet operátorov s celoplošnou pôsobnosťou nezmenený, alebo by 

sa mal ich počet zvýšiť? 

Otázka 10.4: Ktorý z vyššie uvedených variantov prináša podľa vášho názoru väčšie 

možnosti pre  eventuálnych celoplošných operátorov? 
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 Variant 3: 2 x 40,4 MHz, 

 Variant 4: bez obmedzenia. 

10.10.   Možné kombinácie obmedzenia celkového rozsahu pridelených frekvencií  

 Variant 1: 2 x 75,4 MHz, 

 Variant 2: 2 x 80,4 MHz, [návrh úradu] 

 Variant 3: 2 x 85,4 MHz, 

 Variant 3:bez obmedzenia. 

Rozsah frekvenčného spektra uvedený vo Variantoch 1 – 3 zahŕňa 800 MHz, 900 

MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz (okrem TDD v pásme 2,1 GHz) a 2,6 GHz (FDD aj 

TDD avšak nezahŕňajúc použitie frekvencií pre nízko výkonové zariadenia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11. Pri príprave a definovaní základných princípov pre prideľovanie týchto frekvencií 

je záujmom úradu zohľadniť mimoriadny význam ponúkaných frekvencií pri 

zaisťovaní dostupnosti najnovších služieb elektronických komunikácií, efektívne 

využívanie frekvenčného spektra, prehĺbenie a skvalitnenie konkurenčného 

prostredia a v neposlednom rade aj eliminácia tzv. „bielych miest“ (pozn. 

variantne okresov, ktoré budú rozdelené do dvoch kategórií – z pohľadu pokrytia 

a dostupnosti služieb na  lukratívne a menej lukratívne) na mape Slovenskej 

republiky. 

10.12. Biele miesta reprezentujú lokality, v ktorých nie je zabezpečený nijaký prístup 

k širokopásmovým prístupovým sieťam, teda službám vysokorýchlostného 

prístupu v súlade s Národnou stratégiou širokopásmového prístupu. 

  

 

 

  

Otázka č. 10.5: Myslíte si, že by mal úrad vo frekvenčnom pásme 800 MHz prideliť 

jednému operátorovi viac ako 10 MHz? 

 

Otázka č. 10.6: Myslíte si, že by mal úrad limitovať celkový maximálny rozsah frekvencií 

z pásiem 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz a 2,6 GHz pre jedného operátora? 

 

Otázka č. 10.7: Myslíte si, že by mal úrad limitovať maximálny rozsah frekvencií len 

z frekvenčných pásiem 800 MHz, 900 MHz a 1800 MHz pre jedného operátora? 

 

Otázka č. 10.8: Myslíte si, že bezodkladná liberalizácia spektra pre nové technológie 

okamžite po tom, ako Európska komisia vydá príslušné rozhodnutia, môže zvýšiť 

efektívnosť využívania frekvenčného spektra? 

Otázka č. 10.9: Myslíte si, že by úrad mal pri pridelení frekvencií úspešnému 

uchádzačovi stanoviť podmienky pre budúci postup budovania siete, ktoré by mali 

vychádzať z prednostného budovania siete v lokalitách so žiadnou, alebo nízkou 

dostupnosťou širokopásmových prístupových sietí?  
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11. Proces prideľovania frekvencií a ich používanie 

11.1. Frekvencie z frekvenčného pásma 800 MHz a 1800 MHz sú k dispozícii už ku 

dňu vyhlásenia tejto verejnej diskusie. Frekvencie z frekvenčného pásma 2,6 GHz 

budú k dispozícii po 01. januári 2012. Tento stav dáva predpoklad pre možnosť 

začatia procesu ich pridelenia, či už vo výberovom konaní tak ako v súčasnom 

znení umožňuje zákon o elektronických komunikáciách, alebo prostredníctvom 

elektronickej aukcie po úspešnej novele tohto zákona. 

11.2. Pridelenie frekvencií prináša so sebou aj zabezpečenie ich následného efektívneho 

využívania. To znamená, že všetky pridelené frekvencie by mali byť využívané 

v súlade s ich určením, v čo najväčšom územnom ako aj technickom rozsahu, pre 

ktorý boli pridelené, ale aj ďalšie, ako napr. dátová rýchlosť. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Otázka č. 10.10: Myslíte si, že by mal úrad umožniť držiteľovi frekvencií budovanie 

siete v krajských mestách a v Bratislave až potom, keď bude dosiahnuté pokrytie 

tzv. bielych miest na konkrétnej percentuálnej úrovni?  

 

Otázka č. 10.11: Aká by mala byť podľa Vášho názoru minimálna percentuálna 

úroveň pokrytia bielych miest v Slovenskej republike, aby úrad umožnil budovanie 

siete v krajských mestách a Bratislave? 

 

Otázka č. 10.12: Myslíte si, že by mal úrad podporiť (akým spôsobom) toho 

držiteľa frekvencií, ktorý predloží najlepší projekt pokrývania bielych miest? 

Otázka č. 11.1: Do akej doby od pridelenia by mal držiteľ začať frekvencie používať – 

začať poskytovať elektronické komunikačné služby? 

Otázka č. 11.2: Aká by mala byť podľa vášho názoru miera pokrytia obyvateľstva 

Slovenskej republiky službami poskytovanými prostredníctvom pridelených frekvencií 

do jedného roka od pridelenia frekvencií, berúc pri tom do úvahy odpoveď na otázky 

č. 10.10 a 10.11?  

Otázka č. 11.3: Aká by mala byť podľa vášho názoru miera pokrytia obyvateľstva 

Slovenskej republiky službami poskytovanými prostredníctvom pridelených frekvencií 

do dvoch rokov od pridelenia frekvencií, berúc pri tom do úvahy odpoveď na otázky 

č. 10.10 a 10.11?  

Otázka č. 11.4: Aká by podľa vás mala byť minimálna dátová rýchlosť, ktorá bude 

poskytovaná pri začatí poskytovania služby? 
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12. Záver 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, za účelom zabezpečenia efektívneho 

využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými technickými parametrami a 

podmienkami ako i stanovenia jasných pravidiel, otvára spoločnú verejnú diskusiu 

o spôsobe pridelenia frekvenčných pásiem 800 MHz, 1800 MHz a 2,6 GHz.  

Podmienky účasti vo výberovom konaní budú nastavené tak, aby sa o ponúkané 

frekvencie mohol uchádzať záujemca, ktorý má skutočný záujem o vybudovanie 

mobilnej siete novej generácie podporený predpokladmi pre investície, je schopný 

pridelené frekvencie efektívne využívať a poskytovať nové služby. 

V snahe dosiahnuť v celom pripravovanom procese výberového konania maximálnu 

mieru transparentnosti, spravodlivosti, nediskriminácie, ako aj zabezpečenie 

efektívneho využívania frekvenčného spektra otvára úrad túto verejnú diskusiu.  


