
   

  
 

 
 

 

VEREJNÁ KONZULTÁCIA 
 
 
 
 

 

k návrhu Prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra  
pre úsek 694 – 790 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 Prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra pre úsek 694 – 790 MHz 
pod označením FP/MS – 15. 

 
Dňa 28.04.2016 bolo schválené Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2016/687/EÚ 

o harmonizácii frekvenčného pásma 694 - 790 MHz pre pozemské systémy schopné 
poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby a pre 
pružné vnútroštatné používanie v Únií.   

 
Dňa 14.06.2017 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 20172 o využívaní frekvenčného pásma             
470-790 MHz v Únii (ďalej len „rozhodnutie EPaR“). V zmysle článku 1 rozhodnutia 
EPaR členské štáty EÚ do 30.06.2020 umožnia využívanie frekvenčného pásma 
694-790 MHz (ďalej len „frekvenčné pásmo 700 MHz“) pozemskými systémami 
schopnými poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby.  

 
Týmto návrhom Prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra FP/MS – 15 

úrad implementuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2016/687/EÚ a rozhodnutie 
Európskeho komunikačného výboru ECC/DEC/(15)01 o harmonizovaných 
technických podmienkach pre mobilné/pevné komunikačné siete (MFCN) vo 
frekvenčnom pásme 694 – 790 MHz vrátane párového frekvenčného usporiadania 
(duplex s frekvenčným delením 2x30 MHz) a voliteľného nepárového frekvenčného 
usporiadania (doplnkový zostupný smer).  

 
Úrad vyzýva dotknuté osoby na predkladanie pripomienok k zverejnenému 

návrhu Prílohy k plánu využívania frekvenčného spektra, ktoré je možné v lehote do 
30 dní od zverejnenia zasielať v tlačenej forme na adresu: 

 
 



 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,  
Odbor správy frekvenčného spektra,  
Továrenská 7,  
P.O. BOX 40,  
828 55 Bratislava 24,    
 
alebo v elektronickej forme na adresu e-podatelna@teleoff.gov.sk .  
 

 
 

V Bratislave, 12.08.2019 
 
 
 

Ing. Milan Mizera 
riaditeľ OSFS  

mailto:e-podatelna@teleoff.gov.sk


 
 

 

Údaje o respondentovi 

Názov / meno:  

  __________________________________________________________________ 

Adresa: 

  __________________________________________________________________ 

Kontaktná osoba: 

  __________________________________________________________________ 

Štát: 

  __________________________________________________________________ 

 

Tel.: __________________________    Fax.: ______________________________ 

 

e-mail: 

  __________________________________________________________________ 

 

 


