
   
 

  

VEREJNÁ DISKUSIA 
 
 

k príprave a realizácii výberových konaní na pridelenie 
frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz, 1500 MHz 

a 1800 MHz 
 
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako 
národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií zodpovedný, okrem iného,   
aj za správu frekvenčného spektra, pripravuje vyhlásenie výberových konaní, v rámci ktorých 
zvažuje pridelenie voľných frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz, 1500 MHz a      
1800 MHz.   
 

Všetky frekvenčné pásma, z ktorých frekvencie sú predmetom týchto výberových konaní,     
sú v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ, ktorým sa zriaďuje 
viacročný Program politiky rádiového frekvenčného spektra, určené na účely podpory väčšej 
dostupnosti služieb bezdrôtového širokopásmového pripojenia v prospech občanov a spotrebiteľov.  
 

Zámerom úradu je stanoviť podmienky výberového konania tak, aby v čo najväčšej miere 
prispeli k splneniu troch hlavných cieľov výberového konania, a to: podpora efektívneho používania 
frekvencií, podpora efektívnej hospodárskej súťaže a podpora inovácií a rozvoja nových služieb.   
 

Pri návrhu podmienok výberového konania úrad vychádzal z ustanovení zákona                          
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, z aktuálnych 
harmonizačných dokumentov týkajúcich sa využitia frekvencií v predmetných frekvenčných 
pásmach vydaných Výborom pre elektronické komunikácie (Electronic Communications Committee 
– ECC), Európskou komisiou a Európskym parlamentom a Radou, ako aj z podmienok uvedených 
v príslušných prílohách k Plánu využívania frekvenčného spektra vydaných úradom.   
 

Úrad v záujme zabezpečenia cieľov výberových konaní prostredníctvom vhodne 
stanovených technických parametrov a podmienok, ako i prostredníctvom stanovenia konkrétnych 
pravidiel v celom pripravovanom procese výberových konaní, otvára verejnú diskusiu o spôsobe 
a podmienkach pridelenia a používania frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz,      
1500 MHz a 1800 MHz. 
 

Svoje stanoviská k otázkam definovaným úradom, ako aj pripomienky a návrhy nad rámec 
týchto otázok, prosím, predložte v písomnej alebo elektronickej 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 e-podatelna@teleoff.gov.sk. v termíne do  16.09. 2019. 

 
V Bratislave, dňa 26. augusta 2019 
                                                                                                    
 
 
        Ing. Milan Mizera 
 riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra 
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