
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb 

ODBOR SPRÁVY FREKVENČNÉHO SPEKTRA 
Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24 

 

  

Rozhodnutie č.: 1610721383 Bratislava,  30. marca 2016 

Č. správ. konania:  OSFS/3554/2016 

 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy 
frekvenčného spektra (ďalej len „úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti 
elektronických komunikácií podľa § 5, § 6 ods. 2  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 6 ods. 1  
písm. b), ods. 3 písm. a) a h) a § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon 
o elektronických komunikáciách”) 
 

r o z h o d o l 
 

o žiadosti žiadateľa Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 
35954612 (ďalej len „držiteľ individuálneho povolenia“), podľa § 30 ods. 1 písm. c) 
v spojení s § 32 ods. 1 a 9 zákona o elektronických komunikáciách tak, že prideľuje 
požadované frekvencie takto: 
 

Držiteľ individuálneho povolenia 

Názov Slovanet, a.s. 

Adresa Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

IČO 35954612 

 

Účel použitia pridelených frekvencií 

Poskytovanie verejných elektronických 
komunikačných služieb  

Budovanie verejných elektronických 
komunikačných sietí  

 

Pridelené frekvencie 
od 3424 MHz do 3425 MHz, od 3524 MHz do 3525 MHz, 
od 3470 MHz do 3473 MHz, od 3570 MHz do 3573 MHz, 
od 3487 MHz do 3490 MHz, od 3587 MHz do 3590 MHz. 

Podmienky na používanie pridelených frekvencií a poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí a služieb 

Pridelené frekvencie sú určené pre celé územie SR a držiteľ individuálneho 
povolenia je ich povinný používať s časovo deleným duplexom (TDD) a/alebo 
frekvenčne deleným duplexom (FDD).  

Frekvenčné plánovanie vykonáva držiteľ individuálneho povolenia a je povinný ho 
vykonávať v súlade s Prílohou k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 
3400 – 3600 MHz č. FP/FS – 04. 

Pridelené frekvencie sú harmonizované pre budovanie mobilných/pevných 
komunikačných sietí. 



Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za 
podmienky, že nie je daná prekážka podľa § 32 ods. 14 zákona o elektronických 
komunikáciách. 

Držiteľ individuálneho povolenia je povinný používať pridelené frekvencie tak, aby 
nerušil prevádzku iných rádiových zariadení pracujúcich v súlade s ich určením 
v susedných frekvenčných blokoch. V prípade vzniku škodlivého rušenia  je 
povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť 
prevádzkovanie rádiového zariadenia. 

Držiteľ individuálneho povolenia je povinný začať používať frekvencie pridelené 
týmto rozhodnutím na povolený účel do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Držiteľ individuálneho povolenia je povinný pred uvedením každej základňovej 
stanice (ďalej len „prístupový bod“) do prevádzky požiadať úrad o vydanie 
individuálneho povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia o určení 
podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať pre daný prístupový bod 
a takéto rozhodnutie musí byť v prípade uvedenia prístupového bodu do prevádzky 
právoplatné. 

Úrad zruší individuálne povolenie alebo odoberie pridelené frekvencie podľa § 34 
ods. 3 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách bez nároku na vrátenie 
jednorazovej úhrady za právo používať frekvencie, alebo jej alikvotnej časti, ak 
držiteľ individuálneho povolenia neplní povinnosti ustanovené zákonom                          
o elektronických komunikáciách alebo neplní povinnosti určené týmto rozhodnutím. 

 
 

Platnosť povolenia 31.8.2025 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Výška jednorazovej 
úhrady za pridelené 
frekvencie 

73 000,00 EUR 

Podmienky splatnosti jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií 

 Úhrada vo výške 73 000,00 EUR (slovom sedemdesiattritisíc eur) je 
splatná do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

 Úhradu je potrebné poukázať na účet úradu:  
  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
  IČO: 42 355 818 
  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
  IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747 
  Variabilný symbol je číslo tohto rozhodnutia. 
Úrad nie je platiteľom DPH. 



Podmienky na efektívne používanie frekvencií 

Držiteľ individuálneho povolenia na základe záväzkov, ktoré na seba prevzal ako 
účastník výberového konania v priebehu výberového konania a ktoré uviedol 
v ponuke v bode tri pri záväzku má povinnosť v súlade s Digitálnou agendou EU 
2020 najneskôr od 1.1.2020 do konca platnosti individuálneho povolenia 
zabezpečiť pre všetkých koncových užívateľov držiteľa individuálneho povolenia 
prístup k poskytovaným širokopásmovým službám, pričom za prístup 
k poskytovaným širokopásmovým službám sa rozumie poskytovanie aspoň jednej 
dátovej služby, pri ktorej bude mať každý koncový užívateľ pre konkrétnu ním 
určenú geografickú polohu rezervovaný dátový kanál s garantovanou prenosovou 
rýchlosťou kanála v zostupnom smere minimálne 30 Mbit/s.  

Držiteľ individuálneho povolenia je povinný dodržiavať všetky záväzky, ktoré na 
seba prevzal v priebehu výberového konania v súlade s jeho ponukou zo dňa         
3. marca 2016, ktorá bola na úrad doručená dňa 7. marca 2016 a bola 
zaevidovaná pod číslom OSFS/2748/2016. 

 
 
Odôvodnenie:  
 
Úrad dňa 15. februára 2016 zverejnením Výzvy na predloženie ponúk do výberového 
konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného 
pásma 3400 – 3600 MHz bez elektronickej aukcie (ďalej len „výzva na predloženie 
ponúk“) začal výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 
– 3600 MHz.  
 
Držiteľ individuálneho povolenia, ako účastník výberového konania dňa 7. marca 
2016 úradu doručil svoju ponuku do výberového konania na vydanie individuálnych 
povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3600 MHz. Táto 
ponuka sa v zmysle  § 33 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách považuje za 
žiadosť o vydanie individuálneho povolenia.  
 
Úrad podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách dňa 7. marca 2016 
za účelom posúdenia preložených ponúk zriadil výberovú komisiu, ktorej členov 
vymenoval predseda úradu. 
 
Výberová komisia dospela k názoru, že ponuka držiteľa individuálneho povolenia 
splnila všetky náležitosti stanovené vo výzve na predloženie ponúk. 
 
Výberová komisia na základe predloženej ponuky a hodnotiacich kritérií uvedených 
vo výzve na predloženie ponúk pridelila  ponuke držiteľa individuálneho povolenia 
bodové ohodnotenie. Ponuka držiteľa individuálneho povolenia sa umiestnila na 
prvom mieste, čím sa držiteľ individuálneho povolenia stal úspešným účastníkom 
výberového konania. Na základe predloženej ponuky bola určená výška jednorazovej 
úhrady a boli pridelené frekvencie tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
 
Držiteľovi individuálneho povolenia, ako účastníkovi správneho konania bolo v súlade 
s § 33 ods. 2 správneho poriadku umožnené, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
vyjadril k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie 
v určenej lehote a to listom ev. č.: OSFS/2760/2016 zo dňa 8. marca 2016. Držiteľ 
individuálneho povolenia, ako účastník správneho konania túto možnosť nevyužil. 
 



Držiteľ individuálneho povolenia vo svojej ponuke uviedol, že sa zaväzuje počas celej 
doby platnosti individuálneho povolenia nasledovnými bodmi: 

1) Spustenie využívania prideleného pásma najneskôr do 6 mesiacov 
a s uprednostnením vyťažených oblastí a oblastí s dopytom po 
širokopásmových službách. 

2) Splnenie všetkých predpisov a rozhodnutí týkajúcich sa frekvenčného pásma 
3400 – 3600 MHz. 

3) Poskytovanie produktov s vyššou zostupnou kapacitou v súlade s digitálnou 
agendou. 

4) Implementácia nových moderných technológií na báze TDD LTE. 
 
V súlade s výzvou na predloženie ponúk úrad v časti výroku podmienky na efektívne 
používanie frekvencií tohto rozhodnutia a v súlade so záväzkami, ktoré držiteľ 
individuálneho povolenia na seba prevzal ako účastník výberového konania 
v priebehu výberového konania a ktoré uviedol v ponuke stanovil podmienky na 
efektívne používanie frekvencií tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
 
Správa o priebehu a výsledku výberového konania spolu s ostatnou dokumentáciou 
bola podkladom pre rozhodnutie úradu. 
 
Na základe vyššie uvedeného úrad pridelil držiteľovi individuálneho povolenia 
frekvencie pre použitie v rámci celého územia Slovenskej republiky a rozhodol tak, 
ako je uvedené vo výrokovej časti. V prípade, ak držiteľ individuálneho povolenia 
nezačne používať všetky frekvencie pridelené týmto rozhodnutím na povolený účel 
do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, budú mu 
frekvencie podľa § 34 ods. 3 písm. a) a c) zákona o elektronických komunikáciách 
odobraté. 
 
Pre účely tohto rozhodnutia bude rezervácia dátového kanála s garantovanou 
prenosovou rýchlosťou kanála v zostupnom smere minimálne 30 Mbit/s meraná: 

1. voči serveru, ktorý zriadi úrad na meranie prenosových rýchlostí 
elektronických komunikačných sietí pomocou aplikácie v meracom zariadení 
úradu. Tento server bude pripojený do siete Internet minimálnou prenosovou 
rýchlosťou 1 Gbit/s; 

2. do doby zriadenia serveru úradu uvedeného v bode 1 voči serveru, ktorý zriadi 
držiteľ individuálneho povolenia vo svojej sieti a na server umiestni 
nekomprimovateľný súbor s veľkosťou 675 MB. 
Ak súbor s uvedenou veľkosťou bude prenesený za čas rovný, alebo kratší 
ako tri minúty, úrad bude považovať podmienku rezervácie dátového kanála 
s garantovanou prenosovou rýchlosťou kanála v zostupnom smere za 
splnenú. Informácie umožňujúce prístup na server doručí držiteľ 
individuálneho povolenia najneskôr pri uvedení prvého prístupového bodu do 
prevádzky. Ak takýto server nebude zriadený, dátová rýchlosť sa bude merať 
medzi dvomi koncovými užívateľmi pripojenými prostredníctvom zariadení 
pracujúcich na frekvenciách vo frekvenčnom pásme 3400 – 3600 MHz 
pridelených držiteľovi tohto individuálneho povolenia.  

 
Na účely tohto rozhodnutia sa: 

 za verejnú elektronickú komunikačnú službu považuje služba definovaná v § 3  
ods. 1 v spojení s ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách, 



 za verejnú elektronickú komunikačnú sieť považuje sieť definovaná v § 2           
ods. 1 v spojení s ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách, 

 za jeden prístupový bod považuje zariadenie, ktoré pripája rádiové zariadenia 
koncových užívateľov, 

 za koncového užívateľa považuje užívateľ definovaný v § 5 ods. 3 zákona 
o elektronických komunikáciách, 

 za dátový kanál považuje jednosmerná prenosová trasa pre dáta, 
s prenosovým koncovým zariadením na obidvoch koncoch, 

 za prenosovú kapacitu kanála považuje dosiahnuteľná rýchlosť 
používateľských dát, ktoré sa musia vyslať jedným rádiovým zariadením 
a následne prijať iným rádiovým zariadením.   

 
Poučenie: 
 

1. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať rozklad na Úrad pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy frekvenčného 
spektra do 15 dní odo dňa jeho doručenia.  

2. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku a po nadobudnutí jeho právoplatnosti. 

 

 
 
 

                                                                                                                        

 
 

 Ing. Milan Mizera 

 riaditeľ odboru 


