
   
 

  
 

VEREJNÁ KONZULTÁCIA 
 
 
 

k výberovému konaniu na udelenie terestriálnych prevádzkových 
povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných 
frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho 

multiplexu na území Slovenskej republiky 
 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„úrad“) pripravuje vyhlásenie výberového konania na udelenie terestriálnych 
prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných 
frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území 
Slovenskej republiky. 

Terestriálne prevádzkové povolenia na poskytovanie služby prvého 
terestriálneho multiplexu sú platné do 31.05.2021. Úrad v snahe zaistiť 
v dostatočnom časovom predstihu pokračovanie poskytovania služieb 
prostredníctvom tohto multiplexu sa rozhodol vyhlásiť výberové konanie na udelenie 
terestriálnych prevádzkových povolení.  
 

Účelom výberového konania je umožnenie uceleného využitia frekvenčného 
pásma 470-694 MHz v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na 
vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu v súlade s efektívnym naplnením 
nasledujúcich cieľov: 
- kontinuita poskytovania služby prvého terestriálneho multiplexu po 31.05.2021, 
- zjednotenie doby platnosti terestriálnych prevádzkových povolení, 
- uvoľnenie frekvenčného pásma 700 MHz, 
- podpora technologických inovácií a rozvoja nových služieb, 
- efektívne využívanie frekvenčného spektra, 
- podpora hospodárskej súťaže. 
 

Úrad za účelom zabezpečenia efektívneho využívania frekvenčného spektra s 
vhodne stanovenými technickými parametrami a podmienkami, ako i stanovenia 
konkrétnych pravidiel v celom pripravovanom procese výberového konania, otvára 
verejnú konzultáciu k výberovému konaniu na udelenie terestriálnych prevádzkových 
povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných 
vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej 
republiky. 

Snahou úradu je nastavenie podmienok výberového konania tak, aby sa 
o ponúkané frekvencie mohol uchádzať každý záujemca, ktorý plánuje prevádzkovať 
elektronickú komunikačnú sieť prvého terestriálneho multiplexu. 



S cieľom dosiahnuť v celom pripravovanom procese výberového konania 
maximálnu mieru transparentnosti, spravodlivosti, nediskriminácie, ako aj 
zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra, otvára úrad túto verejnú 
konzultáciu. 
 

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 
12. apríla 2019 s označením „MUX1 – verejná konzultácia“. 
 
 
 
V Bratislave, 13. marca 2019 
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