
   
 

  

VEREJNÁ KONZULTÁCIA 
 
 

k zámeru Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a 
poštových služieb vo vzťahu k povinnostiam uloženým 
v individuálnych povoleniach na používanie frekvencií 

z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz 
      

 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje zámer 

zjednotiť podmienky na používanie pridelených frekvencií vo frekvenčnom pásme 3400 MHz až 
3800 MHz a zabezpečiť jeho efektívnejšie využívanie s ohľadom budúce na budovanie nových 
rádiových sietí pozemnej pohyblivej služby.  
 

Frekvencie z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz (ďalej len „3,6 GHz“) boli prideľované 
na základe výsledkov výberových konaní realizovaných v rôznych časových obdobiach prednostne 
na budovanie rádiových sietí pevnej služby. Väčšina z týchto výberových konaní bola uskutočnená 
pred rokom 2017, kedy nebol jednoznačne známy zámer EU stanoviť toto frekvenčné pásmo ako 
základné frekvenčné pásmo pre budovanie sieti 5G. Z uvedeného dôvodu majú držitelia 
individuálnych povolení, ktorým boli pridelené frekvencie z tohto frekvenčného pásma stanovené 
rôzne podmienky ich používania. Rôzne podmienky pokrytia pre jedného držiteľa individuálneho 
povolenia môžu zároveň komplikovať možnosť použitia širšieho frekvenčného bloku.  

 
Cieľom pripravovaného zámeru je podpora nových technológií 5G a investícií do nových 

technológií, ako aj v zmysle predvídateľnosti trhu opätovné pridelenie frekvencií v dostatočnom 
časovom predstihu pred ukončením platnosti súčasných individuálnych povolení vo frekvenčnom 
pásme 3,6 GHz.  
 

V snahe o naplnenie princípov efektívnosti, transparentnosti, odôvodnenosti, primeranosti a 
nediskriminácie, podľa § 10 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov vyhlasuje úrad túto verejnú konzultáciu s cieľom informovať všetkých držiteľov 
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz, ako aj ostatnú 
odbornú a laickú verejnosť o tomto zámere.  
 

Svoje pripomienky k pripravovanému zámeru, ktorý je predmetom tejto verejnej konzultácie 
predložte v elektronickej forme v termíne do 11.06.2021 na e-mailovú adresu 
frequency@teleoff.gov.sk. Úrad zároveň uvíta zdôvodnenie Vašich pripomienok.  

 
 
 
V Bratislave, dňa 11. mája 2021 
                                                                                        
 
 
 
 
        Ing. Milan Mizera 
 riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra 

mailto:frequency@teleoff.gov.sk

