VEREJNÁ KONZULTÁCIA
k návrhu zmeny Prílohy k plánu využitia frekvenčného spektra pre frekvenčné pásmo
1 710 – 1 880 MHz.
V súlade s § 30 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) Úrad pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) predkladá návrh zmeny
Prílohy k plánu využitia frekvenčného spektra pre frekvenčné pásmo 1 710 – 1 880 MHz
pod označením FP/MS – 02/rev.5.
Úrad pred výberovým konaním na vydanie individuálnych povolení na používanie
frekvencií z frekvenčných pásiem 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz vyhláseným
28.08.2013, ktoré bolo realizované elektronickou aukciou stanovil pre frekvenčné pásmo
1 800 MHz obmedzenie frekvenčného rozsahu prideleného pre jeden podnik na 2 x 20 MHz
(ďalej len „frekvenčný cap“). Po tomto výberovom konaní sa stali úspešnými držiteľmi
frekvencií z frekvenčného pásma 1 800 MHz štyri podniky.
Úmyslom úradu v predchádzajúcom období bolo prideliť zostávajúce voľné frekvencie
z frekvenčného pásma 1 800 MHz a preto dňa 06.04.2018 zverejnil výzvu na predkladanie
ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z
frekvenčného pásma 1 800 MHz formou elektronickej aukcie.
Úrad s cieľom zabrániť hromadeniu frekvenčného spektra plánoval ponechať frekvenčný
cap na pôvodnej úrovni 2 x 20 MHz. Predchádzajúce obdobie však ukázalo, že existujú
tendencie ako tento regulačný nástroj zo strany operátorov obísť.
Z dôvodov vyššie uvedených zvážil úrad skutočnú potrebu a zmysluplnosť zachovania
frekvenčného capu, nakoľko je toho názoru, že trh mobilných elektronických komunikácií
v Slovenskej republike je v súčasnosti saturovaný, dostatočne otvorený a konkurenčný.
Zároveň rozsah frekvencií, ktoré sú v súčasnej dobe ešte k dispozícii, dáva minimálnu
možnosť vybudovania novej celoplošnej elektronickej komunikačnej siete. Úrad preto nevidí
dôvod na ďalšom obmedzovaní frekvenčného rozsahu prideleného pre jeden podnik v tomto
frekvenčnom pásme.
Aktualizovaná verzia Prílohy k plánu využitia frekvenčného spektra FP/MS – 02/rev.5
v dôsledku zachovania otvorenej a nediskriminačnej hospodárskej súťaže ruší frekvenčný cap
vo frekvenčnom pásme 1 800 MHz.
V aktualizovanej verzii Prílohy k plánu využitia frekvenčného spektra pre frekvenčné
pásmo 1 710 – 1 880 MHz úrad taktiež definuje podmienky pre možnosť využitia
frekvenčného úseku 1 785 – 1 805 MHz (duplexná medzera) pre bezdrôtové zariadenia
používaných pri usporiadaní zvukových a osobitných podujatí (ďalej len „PMSE“) a pre

privádzacie spoje pre rozhlasovú službu s cieľom podporiť efektívne využívanie
frekvenčného pásma 1 800 MHz.
Úrad vyzýva dotknuté osoby na predkladanie pripomienok k zverejnenému návrhu
zmeny Prílohy k plánu využitia frekvenčného spektra, ktoré je možné v lehote do 30 dní od
zverejnenia zasielať na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24,
e-mail: e-podatelna@teleoff.gov.sk.

V Bratislave, 21.06.2018

Ing. Milan Mizera
riaditeľ OSFS
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