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VEC: Pripomienky k verejnej konzultácii 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.  
 

 
Spoločnosť HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol. s r.o., so sídlom Rajecká cesta 17/2806, 010 

01 Žilina, IČO: 36 373 303 (ďalej len ako „HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol. s r.o.“) 
nesúhlasí so znením výzvy zverejnenej Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a 
poštových služieb na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych 
povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz formou elektronickej 
aukcie. 
 
Spoločnosť HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol. s r.o. si uvedomuje budúce určenie pásma 3,6 
GHz pre celoplošný prídel. Spoločnosť HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol. s r.o. však má za 
cieľ ochrániť svoje investície vynaložené do výstavby LTE sietí, keďže frekvenčné pásmo 3,6 
GHz má byť podľa aktuálneho znenia výzvy od roku 2025 určené výlučne pre 5G siete, čo 
priamo ohrozuje kontinuitu aktuálne poskytovaných služieb spoločnosti HMZ 
RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol. s r.o. v predmetnom frekvenčnom pásme. Za týmto účelom 
viedla spoločnosť HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol. s r.o. so spoločnosťou SWAN a.s. ústne 
diskusie o potencionálnom umožnení poskytovania služieb na LTE technológii na svojom 
prípadnom vydraženom frekvenčnom prídele vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz, a to počas 
celého nami navrhovaného prechodného obdobia, počas ktorého by bolo možné využívať aj 
LTE technológiu v predmetnom frekvenčnom pásme. Spoločnosť HMZ 
RÁDIOKOMUNIKÁCIE spol. s r.o. by takúto formu poskytovania služieb na LTE technológii 
zo strany spoločnosti SWAN, a.s. privítala, avšak takáto možnosť je realizovateľná výlučne 
v prípade, ak by spoločnosť SWAN, a.s. (i) uspela vo výberovom konaní na používanie 
frekvencií z frekvenčného pásma 3,6GHz, a zároveň (ii) získala frekvenčný prídel v „hornej“ 
časti predmetného frekvenčného pásma (t.j. v časti 3600-3700MHz). 
 
V nadväznosti na uvedené sa pripájame k výzve ostatných lokálnych operátorov, ktorí 
frekvencie v danom pásme využívajú a požadujeme úpravu podmienok výberového konania 
nasledovným spôsobom: 
1. Umožnenie koexistencie LTE a 5G siete vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz minimálne do 
roku 2029 – prechodné obdobie (zachovanie sieťovej neutrality); 
2. Zmenu štruktúry rámca pre 5G siete tak, aby  bola možná koexistencia 4G a 5G sieti vo 
frekvenčnom pásme 3,6 GHz. (zmenu rámca A na rámec B na základe dokumentu CEPT 
ECC (20)03); a 
3. Zmenu rozdelenia frekvencií pre účely výberového konania do 4 konkrétnych aukčných 
blokov. 
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