
   

  
 
 

VEREJNÁ KONZULTÁCIA 
 
 

k návrhu výzvy na predloženie ponúk  
do výberového konania na vydanie individuálnych  
povolení na používanie frekvencií z frekvenčného  

pásma 3,6 GHz  
formou elektronickej aukcie. 

 
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 na verejnú 
konzultáciu návrh výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie 
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou 
elektronickej aukcie. 

Frekvencie z frekvenčného pásma 3,6 GHz sú určené na prevádzkovanie  pozemských 
systémov schopných poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné 
služby. 

Cieľom pripravovaného výberového konania 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. 

Úrad v rámci prípravy výberového konania uskutočnil dve verejné diskusie: o budúcom 
využívaní frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz zo dňa 04.11.2020 a o príprave a realizácii 
výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz zo dňa 
16.03.2021.  

Úrad vo Verejnej diskusií k príprave a realizácii výberového konania na pridelenie 
frekvencií z frekvenčného pásma 3400 – 3800 MHz zo dňa 16.03.2021 uviedol základné 
podmienky výberového konania, ktoré úrad zvažoval zahrnúť. Tento návrh výzvy zohľadňuje 
pripomienky, ktoré zainteresované subjekty predložili úradu ako reakciu na diskusný 
dokument.  

Úrad vyzýva dotknuté osoby na predkladanie pripomienok k zverejnenému návrhu výzvy 
na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na 
používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej aukcie, ktoré je 
možné v lehote do 30.08.2021 zasielať v elektronickej forme na adresu 
frequency@teleoff.gov.sk. Úrad zároveň uvíta zdôvodnenie Vašich pripomienok. 

 
V Bratislave, 28.07.2021 

 
Ing. Milan Mizera 
    riaditeľ OSFS  
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Údaje o respondentovi 

Názov / meno:  

  __________________________________________________________________ 

Adresa: 

  __________________________________________________________________ 

Kontaktná osoba: 

  __________________________________________________________________ 

Štát: 

  __________________________________________________________________ 

 

Tel.: __________________________     

 

e-mail: 

  __________________________________________________________________ 

 

 


